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1. UVOD 

Pred nami je 43. šolsko leto na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Tudi v tem šolskem letu bomo 
sledili viziji, ki smo si jo zapisali in sprejeli vsi zaposleni: 

Smo zavod, ki že 40 let izobražuje mladino v tem prostoru. Našim udeležencem izobraževanja in 

zaposlenim želimo nuditi, najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo odprti za 

vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v domače in 

mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi. 

Pri tem poslanstvu smo: 

− strpni, 

− se spoštujemo in smo iskreni, 

− vnašamo življenjskost, toplino, vedrino in prijaznost drug do drugega, 

− zaupamo vase in v druge, 

− ohranjamo humane odnose, 

− sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo našim 

izobraževalcem, 

− vključujemo in odpiramo se v okolje, 

− izkušnje iz preteklosti, povezujemo s sedanjostjo, 

− z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritično in 

odgovorno), 

− zaupamo v svoje delo, pri delu smo odprti in dinamični, vnašamo nove oblike dela, metode 

dela in sodelujemo drug z drugim, 

− razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost, 

− stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope. 

Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo. 

Letošnji delovni načrt ponuja zbir možnosti izbirnih dejavnosti, ki bodo omogočile dijakinjam in 
dijakom raznovrstno razvijanje in dokazovanje v obšolskih dejavnostih. 

Da bi pridobili večjo avtonomijo v upravljanju in financiranju, smo se v preteklem šolskem letu 
vključili v projekt MoFAS. V letošnjem šolskem letu smo pristopili v projekt, ki nam bo prinesel znak 
SIQ in verjamem v naslednjem letu certifikat ISO 9001. 

Pred nami je veliko, dobro zastavljenih, načrtov in verjamem, da ne bodo ostali samo zapisani, ampak 
jih bomo tudi realizirali. 

Zvonko Kustec, ravnatelj  
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2. OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGIH OBLIK 
IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

2.1. GIMNAZIJA 

Predmetnik je sestavljen iz obveznih predmetov (OP), nerazporejenih ur (NU) in izbirnih predmetov 
(IP), ki jih dijaki izberejo. V prvem letniku ni izbirnih predmetov. V drugem letniku dijaki izbirajo 
izmed treh predmetov: LIS, ŠOK in INF. V četrtem letniku je iz fonda nerazporejenih ur dodeljeno 
SLO, MAT, TJ, ostale ure pa izbirnim maturitetnim predmetom. 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
Predmet 

OP 
IP -  
NU 

OP 
IP -  
NU 

OP 
IP -  
NU 

OP 
IP -  
NU 

Skupno 
število 
ur OP 

Skupno 
število ur 
IP - NU 

Slovenščina – SLO 140  140  140  140 15 560 15 

Matematika – MAT 140  140  140  140 15 575 15 

Nemški jezik 1 – NEJ-1 105  105  105  105 34 420 34 

Nemški jezik 2 – NEJ-2 105  105  105  105 34 420 34 

Angleški jezik 1 – ANJ-1 105  105  105  105 34 420 34 

Angleški jezik 2 – ANJ-2 105  105  105  105 34 420 34 

Francoski jezik 2 – FRJ-2 105  105  105  105 34 420 34 

Slovenija v svetu Anj – EO 35  105      140  

Slovenija v svetu Nej – EO 35  105      140  

Kultura in civilizacija Anj - EO     70  70  140  

Kultura in civilizacija Anj - EO     70  70  140  

Družbene vloge slovenščine - EO   35      35  

Slovenska književnost in prevodi - EO       35  35  

Evropske študije - EO     70    70  

Zgodovina – ZGO 70  70  70  70 85 280 85 

Geografija – GEO 70  70  70   150 210 155 

Športna vzgoja – ŠVZ 105  105  105  105  420  

Glasba – GLA 52 18       52 18 

Likovna umetnost – LUM 52 18       52 18 

Likovno snovanje – LIS    70      70 

Študij okolja – ŠOK    70      70 
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1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
Predmet 

OP 
IP -  
NU 

OP 
IP -  
NU 

OP 
IP -  
NU 

OP 
IP -  
NU 

Skupno 
število 
ur OP 

Skupno 
število ur 
IP - NU 

Biologija – BIO 70  70  70   155 210 155 

Kemija – KEM 70  70  70   155 210 155 

Fizika – FIZ 70  70  70   155 210 155 

Psihologija – PSI   70     155 70 155 

Sociologija – SOC   70     155 70 155 

Filozofija – FIL     70    70  

Informatika – INF 70   70    85 70 155 

2.1.1. Matura 
Dijaki in dijakinje gimnazije zaključijo program z maturo v skladu s Pravilnikom o maturi. Preverja se 
znanje iz petih (ali šestih) predmetov, od katerih so trije obvezni za vse maturante (slovenski jezik, 
matematika, tuji jezik), dva (lahko tudi tri) maturitetna predmeta pa dijakinje in dijaki izberejo izmed 
naslednjih predmetov: 

Angleški jezik Nemški jezik Sociologija Psihologija Geografija 

Biologija Kemija Fizika Zgodovina  

Tajnica maturitetne komisije je: Lilijana Fijavž, prof. 

2.1.2. Maturitetni tečaj (MT) 
V program maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno, srednjo tehniško 
ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije, če ste prekinili izobraževanje 
(gimnazija) za najmanj eno leto. Prav tako se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki niso končali 
prej naštetih šol, so pa zaključili osnovnošolsko izobraževanje, če opravijo preizkus znanja na ravni 
tretjega letnika gimnazije iz predmetov: slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih 
maturitetnih predmetov.  

Trajanje izobraževanja je 1 leto. 

Cilj MT je omogočiti dijakom in dijakinjam, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej 
pristopijo in jo opravijo. 

Dijak ali dijakinja je opravil/-a MT, ko je pozitivno ocenjen/-a pri vseh predmetih in je opravil/-a 
obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi 
katalogi. 

Predmetnik: 

Predmet Skupno število ur Maturitetni standard 

Slovenščina 174 560 

Tuji jezik (Anj-Nej) 174 420 

Matematika 174 560 
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Predmet Skupno število ur Maturitetni standard 

Izbirni predmet: Zgodovina 116-174 280-315 

Izbirni predmet: Geografija 116-174 280-315 

Izbirni predmet: Biologija 116-174 280-315 

Izbirni predmet: Psihologija 116-174 280-315 

Izbirni predmet: Sociologija 116-174 280-315 

V kolikor kandidat zadosti razpisnim pogojem, pridobi status dijaka z vsemi pravicami in dolžnostmi. 
V kolikor pa kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev MŠZŠ, se lahko vpiše po programu za odrasle.  

2.2. PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA 

V programu predšolska vzgoja se izobražujejo dijakinje in dijaki za poklic vzgojiteljica / vzgojitelj 
predšolskih otrok, oz. se pripravljajo za nadaljnji študij. Predmetnik je sestavljen iz splošnih in 
strokovnoteoretičnih predmetov ter praktičnega izobraževanja. Tečaji s področja športa se izvedejo 
strnjeno na lokacijah, ki omogočajo izvedbo plavanja, rolkanja in smučanja. Hospitacije in praktično 
pedagoško delo dijakinje in dijaki opravijo v vrtcih, s katerimi šola sklene pogodbo. Vrtec izberejo s 
pomočjo organizatorke praktičnega izobraževanja ge. Bernarde Fras. 

Splošnoizobraževalni predmeti:                                          

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. št. ur 

Slovenščina  140 140 140 140 560 

Tuji jezik (TJE - ANJ/NEJ) 105 105 105 105 420 

Matematika (MAT)  105 105 105 70 385 

Zgodovina (ZGO) 70 70 70 - 210 

Geografija (GEO) 70 70 70 - 210 

Sociologija (SOC) - 70 - - 70 

Informatika (INF)) 70 - - - 70 

Biologija (BIO) 70 70 70 - 210 

Kemija (KEM) 70 70 - - 140 

Fizika (FIZ) 70 70 - - 140 

Športna vzgoja ( ŠVZ) 70 70 70 105 315 

Strokovnoteoretični predmeti: 

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. št. ur 

Glasba z metodiko (GLM) 105 70 70 70 315 

Instrument (INS) 11,6 11,6 11,6 11,6 46,6 



G i m n a z i j a    
 F r a n c a  M i k l o š i � a    

 L j u t o m e r    

ZK Stran 7 16.4.2008 

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. št. ur 

Likovna kultura z metodiko (LKM) 70 105 70 70 315 

Ples z metodiko (PLM) 70 35 35 35 175 

Psihologija  (PSI) - - 70 105 175 

Pedagogika  (PED) - - 70 105 175 

Higiena z gospodinjstvom (HIG) - - 105 - 105 

Praktično izobraževanje: 

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. št. ur 

Tečaj s področja športa 32 32 32 - 96 

Hospitacije (HOS)  - - 140 68 208 

Praktično pedagoško delo (PEP) - 36 36 171 243 

2.2.1. Poklicna matura 
Šolanje v programu predšolska vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, ki obsega: 

Obvezni del:  

� pisni in ustni del iz slovenščine  

� pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka) 

Izbirni del: 

� pisni in ustni izpit iz psihologije ali pedagogike 

� praktični nastop z zagovorom, s katerim kandidati dokazujejo povezanost strokovno-
teoretičnih znanj s praktičnimi 

Tajnica poklicne mature je: Martina Vogrinec, prof. 

2.2.2. Poklicni tečaj, prekvalifikacija, dokvalifikacija 
za poklic vzgojitelj / vzgojiteljica predšolskih otrok. 

Trajanje izobraževanja 1 leto, razen dokvalifikacije 2 leti. Kandidati si pridobijo strokovno in 
praktično znanje za načrtovanje, pripravo in evalvacijo dela vrtca, vzgojno-izobraževalne dejavnosti in 
delo s starši. 

Predmetnik 
je odvisen od predhodne izobrazbe kandidata oz. kandidatke. Obvezni pa so naslednji predmeti: 

Predmet Skupno št. ur 

Otroška in mladinska književnost (OMK) 28 

Športna vzgoja z metodiko (ŠVM) 28 

Glasba z metodiko (GLM) 140 

Instrument (INS) 28 



G i m n a z i j a    
 F r a n c a  M i k l o š i � a    

 L j u t o m e r    

ZK Stran 8 16.4.2008 

Predmet Skupno št. ur 

Likovna kultura z metodiko (LKM) 140 

Ples z metodiko (PLM) 56 

Psihologija  (PSI) 84 

Pedagogika  (PED) 112 

Higiena z gospodinjstvom (HIG) 56 

Skupaj 672 

Hospitacije (HOS) 84 

Tečaji s področja športa in 96 

Praktično pedagoško delo 200 

SKUPAJ 1052 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno opraviti vse izpite, dokazati najmanj 
85% udeležbo pri hospitacijah in praktičnem pedagoškem delu in o njih izdelati pisno poročilo ter 
opraviti poklicno maturo. 

2.3. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) IN INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) 

Obvezne izbirne vsebine dajejo dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih 
področjih in vsaka srednja šola ponuja dijakom drugačne izbirne vsebine. Vendar pa so dijaki skozi 4 
leta dolžni izbrati: 

� vsebine, obvezne za vse   110 ur 

� vsebine, obvezne za gimnazijo  136 ur 

� skupaj obvezne vsebine   246 ur 

� vsebine po dijakovi prosti izbiri  54 ur 

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo 90 ur v vseh letnikih razen v 4. letniku (30 ur). 

Večino obveznih izbirnih vsebin ponudi in izvede šola v času tedna OIV po posebnem urniku. Dijaki 
in dijakinje opravijo naslednje vsebine: 

- Knjižnična in informacijska znanja – 3 ure v 1. in 3. letniku. 

- Zdravstveno varstvo – 1. letnik 1 uro, 3. letnik 2 uri. Izvaja Zdravstveni dom Ljutomer. 

- Prometna varnost – 1. letnik 1 uro, 3. letnik 2 uri. Izvaja Avtobusno podjetje Murska Sobota. 

- Prometna varnost – 1 ura. Izvaja pooblaščen delavec Policijske postaje Ljutomer. 

- Učenje učenja – 3 ure, izvedejo razredniki. 

- Osnove debate – 5 ur. Organizira šola z zunanjimi sodelavci. 

- Rdeči križ – 1. in 3. letnik 1 uro. Izvajata predstavnika RK iz Ljubljane. 

- Vzgoja za mir in nenasilje – 3. letnik 10 ur. Izvede strokovni aktiv družboslovcev. 

- Tečaj prve pomoči – 7 ur. Izvaja RK Ljutomer. 

Športni dnevi se izvajajo skozi celo šolsko leto in jih vsak mesec uskladimo z ostalimi obveznostmi 
šole, dijakov in dijakinj.  

Kulturno-umetniške vsebine se izvajajo v sklopu obveznih ekskurzij, krožkov in Kulturnega maratona. 
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Socializacijske ure 
V šolskem letu 2006/20007 so v okviru obveznih izbirnih vsebin socializacijske ure namenjene vsem 
dijakom in dijakinjam 1. letnika. Z razrednikom in vodjo delavnic se dijaki/nje odpravijo na prej 
izbrano lokacijo (Zavod Marianum Veržej), kjer sodelujejo v delavnicah, tam prenočijo in se vrnejo 
naslednji dan.  

Program pripravi šolska svetovalna služba, ki sodeluje pri izvedbi posameznih delavnic. 

Cilj dejavnosti: z vodenimi socialnimi igrami ter z neformalnim druženjem razrednika in dijakov / 
dijakinj v nešolski situaciji spodbuditi začetno formiranje razrednih skupnosti in medsebojno 
spoznavanje. 

2.4. DODATNA PONUDBA ŠOLE IZBIRNIH VSEBIN PO INTERESU DIJAKOV 

Šola oz. strokovni aktivi bodo poleg OIV ponudili dijakom in dijakinjam izbirne vsebine, ki jih 
izberejo po svojem interesu.  

2.4.1. Strokovni aktiv jezikoslovcev 

Dramski krožek 

Gledališka predstava VAL je skupni projekt vseh dijakov in dijakinj 3. c oddelka in velikega dela 
profesorskega zbora. Trije dijaki in dijakinje so v prejšnjem šolskem letu prevedli iz nemščine 
pripovedno delo Mortona Rhue-a Die Welle. (Delo, ki obsega 186 strani, trenutno lektoriram, saj ga 
želimo tudi izdati v knjižni obliki.) Scenarij je prirejen po nemškem prevodu uprizoritve (ta je doživela 
premiero v slovenščini v 90-ih letih in se izkazala kot izredno poučno in aktualno delo). Z dijaki in 
profesorji bomo opravili vse vaje po pouku oz. v njihovem prostem času. (Die Welle, Morton Rhue) 

Literarni krožek 

Cilji literarnega krožka so vzpodbujanje literarne dejavnosti, zanimanje mladih za aktualne knjižne 
novosti, vzpodbuda za branje in vrednotenje literature ter za pisanje, povezovanje in druženje dijakov. 

Predlog aktivnosti: 

- spoznavni sestanek in ugotovitev ter izmenjava interesov, 

- zbiranje in ustvarjanje literarnih in drugih aktualnih prispevkov, 

- interpretacija in aktualizacija sodobne literature, ki zanima mlade, 

- priprava prispevkov za objavo – literarni listi in šolski časopis, 

- sodelovanje na kulturnih prireditvah, 

- dijaška branja in literarni večer, 

- srečanja s slovenskimi pisatelji, 

- končna predstavitev projekta. 

Pogumno povejte, kar si želite – pridružite se nam! 

Magnolije – skupina za kreativno razmišljanje 
Magnolije delujejo na gimnaziji dve leti in združujejo tiste, ki cenijo kreativnost, umetnost in 
drugačnost. Tiste, ki vedo, da je svet mavrica. 

Dosedaj izvedene akcije: 

- priprava in izvedba srečanja z režiserjem in pisateljem Vinkom Möderndorferjem, 

- sodelovanje na Miklošičevih dnevih, 

- akcija z grafiti na temo kreativnega razmišljanja,  

- ukvarjanje z literaturo. 
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Vabljeni vsi, ki od tega sveta terjate svoj prostor za ustvarjanje in razmišljanje! 

Komikteater 

Se strinjate, da bi lahko Cankarjeva Francka tekla na 800 metrov na olimpijskih igrah? Ste mnenja, da 
je bila skodelica kave malo prevroča ali da bi France Prešeren svoj Krst pri Savici lahko napisal kako 
drugače? 

Če imate take in podobne misli in bi radi enkrat literaturo prikrojili po svoje ter se pri tem nepozabno 
zabavali, ste vabljeni k sodelovanju. 

Nemška debata 
Ideja o nemški debati se je rodila pred dvema letoma. Na šoli smo aktivno začeli z debato in bili zelo 
uspešni na turnirjih, ki so bili organizirani. V drugi polovici šol. leta 2005/2006 pa se je zgodilo, da je 
naša šola ostala edina šola v Sloveniji, ki je delala na debati iz nemščine. Zato smo se za naslednje 
šolsko leto odločili, da v septembru povabimo k sodelovanju srednje šole iz pomurske in štajerske 
regije, da bi spet oživeli nemško debato. Upam, da odziv bo in bodo dijaki lahko spet debatirali tudi v 
nemščini. 

Slovenska debata 
V debatnem krožku se zbirajo dijaki, ki jih zanimajo moralna vprašanja in aktualno dogajanje doma in 
po svetu. Dobivamo se enkrat tedensko, pred tekmovanji in turnirji pa precej pogosto. 

Delujemo pod okriljem Zavoda za kulturo dialoga iz Ljubljane, v katerem so združeni vsi slovenski 
debaterji. Turnirji so praviloma ob sobotah in nedeljah. 

Angleška debata 
Angleški debaterji se bomo dobivali ob četrtkih sedmo uro in ob vseh možnih ostalih urah, ko bomo 
prosti. 

Dogodki v šolskem letu 2006/07: 

- izmenjava z Los Angelesom – gostje pri nas od 9. do 19. oktobra 

- izmenjava z Los Angelesom – naši dijaki v ZDA od 15. do 25. novembra 2006 

- debatni turnirji 

- Mednarodni debatni konec tedna  GFML – 12., 13. in 14. oktober 2006. Trditev za prvi 
mednarodni turnir v Ljutomeru je: It Is Justified for Youth to Have a Special Seat in the European 
Parliament 

- 9. december 2006 Dvojezična šola Lendava 

- 21. januar 2007 Gimnazija Ledina Ljubljana 

- 17. marec 2007 Gimnazija Črnomelj 

- Debatni maraton ob desetletnici debate v Sloveniji 14. – 16. november 2006 

- Spomladanska debatna šola – simulacija Evropskega parlamenta 26. – 30. april 2007 

- Poletna debatna šola – Kranjska Gora 29. junij do 6. julij 2007.  

V času šolskega leta bo še veliko drugih debatnih dogodkov, ki jih zaenkrat še ne moremo natančno 
napovedati. 

Novinarski krožek 

Urejanje mesečnika GFML novice in Generacijske knjige. 

Gledališki avtobus 
Gledališki avtobus bo vozil vsak konec meseca v eno bližjih gledališč. Nanj imajo vstop dijaki in 
dijakinje vseh letnikov, ki si bodo želeli ogledati predstavo v Mariboru ali v Ljubljani, v Zagrebu ali 
na Dunaju ... Ogled predstav bo organiziran v prostem času, t.j. v petek popoldne oz. zvečer ali v 
soboto. Dijaki bodo poravnali stroške za prevoz in vstopnino. 
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In zakaj gledališki avtobus? Kljub relativni bližini kulturnih središč ostajamo v našem predelu še 
vedno na obrobju – pomembni kulturni dogodki ne prihajajo vedno do nas, zato se bomo mi odpravili 
do njih in si tako potešili željo po tistem, kar imajo samo velika kulturna središča. Širša kulturna 
razgledanost naj ne ostane le želja ampak potreba vsakega dijaka. 

Priprave na tekmovanje iz nemščine za 2. in 3. letnike 

Priprave bodo potekale enkrat tedensko do samega tekmovanja. Seznanili se boste z obliko in 
cilji tekmovanja, z načinom priprave in termini. Utrdili boste osnovne in se naučili težje 
slovnične strukture.  Seznanili se boste z različnimi tehnikami branja, spoznali različne tipe 
nalog bralnega razumevanja. Prav tako se boste seznanili z zgradbo, koherenco in možno 
vsebino tekmovalnega eseja ter s kriteriji za ocenjevanje. Tvorili boste besedila s poudarkom 
na vsebini in koherenci ter argumentirali svoje zamisli s primeri, citati, ... 

Sledijo intenzivne priprave na državno tekmovanje. 

Priprave na tekmovanje iz angleščine 
Pri pripravah na angleško regijsko tekmovanje bomo z dijaki, ki bodo po šolskem tekmovanju izbrani 
za regijsko, delali na naslednjih področjih:  bralno razumevanje, slušno razumevanje, utrjevanje 
slovnice in pisanje. Po regijskem tekmovanju bomo s tistimi, ki bodo izbrani za državno, nadaljevali z 
delom. Dobivali se bomo ob ponedeljkih prvo uro ali četrtkih sedmo uro. 

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Na pripravah na tekmovanje za Cankarjevo priznanje boste brali in teoretsko analizirali 
odlomke razpisanih besedil, ponovili poznavanje jezikovnih terminov in struktur, analizirali 
neumetnostna besedila. Seznanili se boste z osnovnimi pravili pisanja šolskega eseja in ga 
tudi sami napisali. Prav tako se boste seznanili s pojmi literarne teorije in zgodovine, ki se 
navezujejo na razpisano temo tekmovanja. 

Rounders- angleščina in šport 

Rounders je obvezna izbirna vsebina, namenjena vsem dijakom, ki imajo radi šport, ki bi se 
radi naučili "rounders" in obenem vadili angleščino. Dobivali se bomo v četrtek 7. uro. 

England Experience 

izbirna vsebina namenjena 2. letnikom. Petdnevno poučno potovanje po Angliji, kjer 
povezujemo zgodovino, geografijo, umetnostno zgodovino in angleščino. Obiskali in spoznali 
bomo Cambridge, Stradford on Avon (rojstni kraj W. Shakespeare) Stonehenge, York, 
Nottigham in London.   

2.4.2. Strokovni aktiv naravoslovcev 

Priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike 
Priprave na tekmovanje iz Razvedrilne matematike so se pričele že maja  v šolskem letu 2005/2006. 

Izbrani dijaki se bodo v  soboto 30. 9. 2006 udeležili državnega tekmovanja v Ljubljani. 

Kateri dijaki so izbrani, bo znano v začetku septembra. 

Priprave na tekmovanje iz logike 

Priprave na tekmovanje iz  logike bodo septembra, oktobra in novembra.  

V letošnjem šolskem letu bo šolsko tekmovanje že 29. septembra. Na njem lahko dijaki osvojijo 
bronasto priznanje. 
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Državnega tekmovanja, ki bo v Ljubljani,  se udeleži najbolje uvrščen tekmovalec s posamezne 
tekmovalne skupine na šolskem (izbirnem) tekmovanju. Na državnem tekmovanju dijaki lahko 
osvojijo srebrna in zlata priznanja. 

Vsaka šola lahko, na podlagi rezultatov na državnem tekmovanju v preteklih dveh letih, za vsako 
osvojeno mesto do največ 10., prijavi še po enega tekmovalca. Zaradi zelo dobrih rezultatov naših 
dijakov v zadnjih dveh letih lahko v šolskem letu 2006/2007 izberemo za državno tekmovanje še 7 
dijakov. Takoj v letošnjem letu izbiramo 11 najboljših logikov, ki nas bodo 11. novembra 2006 
zastopali na državnem tekmovanju. 

Priprave na matematično tekmovanje 

Najprej se lahko vsi dijaki udeležijo tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru. Tekmovanje 
poteka marca,  se izvede na šoli, naloge pa so enake v celotni Sloveniji. 

Nato se spet vsi dijaki lahko udeležijo izbirnega tekmovanja iz matematike. Tekmovanje poteka marca 
in se izvede na šoli. Na podlagi rezultatov so izbrani dijaki, ki se uvrstijo na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje se organizira meseca aprila. Sodelujejo torej dijaki, ki so dosegli zadostno število 
točk na izbirnem tekmovanju. Izvede se na določeni šoli za vse izbrane dijake iz celotne Slovenije 
hkrati. 

Dodatni pouk matematike 
Za dijake 1. in 2. letnika bo na šoli potekal dodatni pouk matematike, pri katerem se bodo dijaki 
intenzivno pripravljali na matematična tekmovanja. Dodatni pouk se bo začel oktobra 2006 in potekal 
do konca tekmovanj.  

Tudi za dijake 3. in 4. letnika bo organiziran dodatni pouk matematike in sicer z začetkom decembra 
2006 in z zaključkom ob koncu tekmovanj. 

Priprava raziskovalnih nalog z ekološkimi in kemijskimi vsebinami 
V okviru OIV želimo dijakom ponuditi možnost priprave raziskovalnih nalog. V zadnjem času dobiva 
vedno večji pomen trajnostni razvoj, zato se nam prav ekološke teme zdijo primerne za raziskovanje. 
Tudi v lanskem šolskem letu smo pripravili dve takšni nalogi.  

Čeprav v laboratoriju nimamo sodobnih analiznih naprav, pa bi na željo dijakov lahko poskusili 
narediti tudi kakšen kemijski poskus. Marsikaj se da, če so le ideje, želje in volja do dela. 

Priprave na tekmovanje iz biologije 

V okviru šole vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz biologije, ki se ga lahko udeležijo vsi 
dijaki šole. Tekmovanje poteka v začetku meseca februarja. Naloge sestavita profesorici in so 
prilagojene obravnavani snovi v vseh štirih letnikih. 

Najboljši dijaki na šolskem tekmovanju se uvrstijo na državno tekmovanje v Ljubljani, ki bo marca oz. 
aprila 2007. Ker je število udeležencev omejeno, vsak profesor namreč lahko pošlje samo štiri dijake, 
se za končni izbor odločita profesorici na podlagi rezultatov na šolskem tekmovanju. 

Izbrani dijaki  se morajo udeležiti priprav na državno tekmovanje, ki potekajo dva meseca pred 
državnim tekmovanjem v urah, ki so namenjene OIV in dva tedna pred državnim tekmovanjem, 
nekoliko bolj pogosto po dogovoru s profesoricama in laborantko. 

Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
V okviru šole vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za vzgojiteljski 
in gimnazijski program. Tekmovanje poteka v mesecu oktobru na matični šoli, letos bo to v petek 13. 
10. 2006.  

Tekmovanje bo potekalo podobno kot vsako leto po Pravilniku o tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni, ki ga je potrdil Zavod za šolstvo RS (glej www.diabetes-zveza.si). 
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Najboljši dijaki na šolskem tekmovanju se uvrstijo na državno tekmovanje v Ljubljani, ki bo 22. 11. 
2007. Ker je število udeležencev omejeno, vsak profesor namreč lahko pošlje samo tri dijake, se za 
končni izbor odločita profesorici na podlagi rezultatov na šolskem tekmovanju. 

Izbrani dijaki  se morajo udeležiti priprav na državno tekmovanje, ki potekajo  mesec pred državnim 
tekmovanjem v urah, ki so namenjene OIV in dva tedna pred državnim tekmovanjem, nekoliko bolj 
pogosto po dogovoru s profesoricama in laborantko. 

Podjetniški krožek 
Podjetniški krožek je namenjen dijakom, ki se bodo odločili za študij na ekonomski fakulteti ali študij 
podjetništva (lahko tudi druge smeri). Seznanjanje s podjetniškimi vsebinami na nižjih stopnjah 
formalnega šolanja je namreč zelo pomembno za kasnejše razumevanje filozofije podjetništva. Temu 
je tudi namenjem podjetniški krožek, saj se dijaki naučijo kako: 

- izdelati poslovni načrt za uspešno podjetje,  

- raziskati trg, izbrati pravilne dejavnosti,  

- izbrati imena za podjetje,  

- vrednotiti zamisli za izdelek oziroma storitev, 

- voditi kjige in prodati izdelek in še bi lahko naštevali.  

Dijaki bi naj delali samostojno pod mentorstvom. Rezultati bodo predstavljeni v času kulturnega 
maratona. 

Priprave na tekmovanje iz kemije 

V okviru šole vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz kemije, ki se ga lahko udeležijo vsi dijaki 
šole. Tekmovanje poteka v začetku meseca februarja. Naloge sestavita profesorici in so prilagojene že 
obravnavani snovi v tistem letniku. 

Najboljši dijaki na šolskem tekmovanju se uvrstijo na državno tekmovanje v Ljubljani, ki bo 5. 5. 
2007. Ker je število udeležencev omejeno, vsak profesor namreč lahko pošlje samo štiri dijake, se za 
končni izbor odličita profesorici na podlagi rezultatov na šolskem tekmovanju. 

Izbrani dijaki  se morajo udeležiti priprav na državno tekmovanje, ki potekajo dva meseca pred 
državnim tekmovanjem v urah, ki so namenjene OIV in dva tedna pred državnim tekmovanjem, 
nekoliko bolj pogosto po dogovoru s profesoricama in laborantko. 

Priprave na tekmovanje iz fizike 

V okviru šole vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz fizike, nekje v mesecu januarju. 

Nekaj najboljših dijakov se uvrsti na regijsko tekmovanje in glede na uvrstitve še na državno 
tekmovanje. 

Priprava na tekmovanje poteka po področjih in po skupinah, kakor tudi vsa tekmovanja. 

Salzburg 
Salzburg imenovan tudi Solnograd, je glavno mesto Solnograške, dežele, ki se delu bogastva lahko 
zahvali tudi rudnikom soli, kjer pridobivajo sol že od leta 1517. Dokler je bila Sonograška še knežja 
proštija, so smeli rudnik obiskati le izbranci. Dandanašnji si ta čudoviti podzemni svet vsako leto 
ogleda čez 400.000 obiskovalcev, ki spoznajo, kako so belo zlato pridobivali včasih in kako danes. In 
ogledali si ga bomo tudi mi. V nadaljevanju bomo obiskali dvorec Hellbrunn, z znamenitimi vrtovi, na 
katerih so posebna znamenitost "vodne igre" (Wasserspiele).  

Vsekakor je Salzburg danes eno najlepših evropskih mest, ki je od leta 1997 na UNESCO-vem 
seznamu za kulturno dediščino. V starem mestnem jedru se prepletajo različni slogi od romanike, 
renesanse in baroka do klasicizma. Sprehodili se bomo po mestu in si ga ogledali,  ustavili pa se bomo 
v Hiši narave, kjer bo vsak naravoslovec našel kaj zase. 
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Ekskurzijo bomo zaključili z ogledom salzburškega živalskega vrta in dodali ogled pivovarne. V 
pivovarni je posebej zanimiv muzejski del, kjer bomo videli razvoj proizvodnje piva skozi zgodovino, 
pivo pa tam proizvajajo še danes, tako da bomo lahko spoznali tudi sodobno proizvodnjo piva. 

Računalništvo 

Dijaki, ki želijo svoje znanje računalništva dokazovati tudi praktično, so vabljeni k oblikovanju 
mesečnika, spletnih strani gimnazije, foruma in publikacij. V okviru krožka se bomo spopadli tudi z 
digitalnim videom in digitalno fotografijo. 

Krožek Rdečega križa 
V šolskem letu 2006/07 bo na šoli potekal krožek Rdečega križa, na katerem se bodo dijaki 3. letnikov 
usposabljali v znaju  nudenja prve pomoči. Ekipa bo zastopala našo šolo na tekmovanjih iz znanja 
prve pomoči. 

Za dijake, ki bi radi darovali kri, bomo organizirali krvodajalsko akcijo. 

2.4.3. Strokovni aktiv družboslovja 

Raziskovalne naloge pri zgodovini 

Ohranjanje kulturne dediščine bo okvirna tema raziskovalnih nalog pri zgodovini. Podnaslove bomo 
oblikovali skupaj z zainteresiranimi dijaki in v okviru možnosti našega raziskovanja. K sodelovanju so 
vabljeni tisti dijaki, ki želijo raziskovati in svoje ugotovitve tudi zapisati in predstaviti. 

Raziskovalne naloge iz geografije in zgodovine 
Razpisane bodo naslednje teme raziskovalnih nalog in sicer: 

− Socialno-geografska analiza podeželskega naselja 

− Prebivalstvena analiza depopulacijskega območja 

− Vpliv industrijskega obrata na dnevno migracijo delovne sile 

− Kmečki turizem 

− Terciarne in kvartarne dejavnosti v občini ter problem brezposelnosti 

− Naravno gibanje prebivalcev in migracije v občini 

− Šolstvo na Slovenskem v 19. stoletju 

− Habsburžani, ki so vladali Slovencem v 19. stoletju 

− Življenje Marije Terezije 

− Franc Miklošič 

− Ljutomer v 19. stoletju 

− Znani Slovenci, ki so v 19. stoletju živeli in delali na Dunaju 

− Taborsko gibanje na Slovenskem 

− Prazniki in praznovanja v 19. stoletju 

− Slovenci vojaki v Habsburški monarhiji 

− Glavni trg v Ljutomeru – spreminjanje funkcij starega mestnega jedra. 

Pri vsaki raziskovalni nalogi lahko sodelujeta največ dva dijaka. 

"Mladi za razvoj" 2006 
Organizacija European Schoolnet in Evropska Komisija prirejata, v okviru Evropskih dni razvoja, ki 
bodo potekali od 16. do 20. oktobra 2006 v Bruslju, natečaj umetniških del, posvečenih razvojnemu 
sodelovanju v Afriki. 
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Natečaj Mladi za razvoj ponuja učiteljem priložnost, da o razvojnem sodelovanju spregovorijo v 
razredu. Dijaki se bodo tako seznanili z izzivi, ki se pojavljajo na tem koncu sveta ter oblikovali svoj 
umetniški prispevek, ki bo poudarjal te izzive.  

Na natečaju sodeluje šola, ki pošlje neposredno v Bruselj dela dijakov, starih od 16 do 18 let. 
Prispevki dijakov naj bodo v obliki multimedijske predstavitve, plakata ali fotografije, vsak prispevek 
pa mora vsebovati tudi kratko optimistično sporočilo, ki naj ne bo daljše od 100 znakov. Prispevki 
morajo biti dostavljeni po pošti ali preko spletnih strani najkasneje do 30. septembra 2006.  

Zmagovalec, drugo uvrščeni in zmagovalčev učitelj bodo v času Evropskih razvojnih dni povabljeni 
na obisk v Bruselj, hkrati pa bodo zmagovalci iz posameznih držav skupaj z učitelji povabljeni, da se 
pridružijo Louisu Michelu, evropskemu komisarju za razvoj in človekoljubno pomoč, na obisku ene 
izmed afriških držav. 

Ljutomer - turistični vodnik 
V okviru OIV bo potekal 35-urni projekt z naslovom Ljutomer – turistični vodnik. Cilj projekta je 
izdelava brošure o Ljutomeru, v kateri bi našli vse najaktualnejše informacije o našem mestu, ki so 
zanimive za mlade (dijake, naše goste). Vključijo se lahko dijaki, ki so pripravljeni nekaj narediti za 
prepoznavnost Ljutomera med mladimi. Sodeluje lahko od 8 do 12 dijakov. Zaželjeno je obvladovanje 
fotografskih veščin. 

Priprave na zgodovinsko tekmovanje 
Šolsko zgodovinsko tekmovanje izvedemo vako leto v januarju. Tema tekmovanja še ni znana. Dijaki 
bodo vsa potrebna navodila dobili pri svojih profesorjih in na oglasni deski takoj, ko bo tema 
razpisana. Najboljši trije na šolskem tekmovanju imajo pravico sodelovati na državnem tekmovanju, 
kjer se tekmuje ekipno in individualno. Za udeležence državnega tekmovanja bomo v februarju in 
marcu  izvedli priprave na tekmovanje (10 do 15 ur). 

Mladinski parlament 

Mladinski parlament je namenjen vsem mladim od 14. do 19. leta, ki živijo ali obiskujejo šolo v občini 
Ljutomer. Glavni cilj parlamenta je, da se mladi ukvarjajo z aktualnimi problemi mladih v naši občini 
(šola, različne izvenšolske aktivnosti, prireditve, …). Parlamentarci izvedejo tudi volitve, kjer imajo 
dijaki možnost izvoliti dijaka, ki jih bo zastopal v parlamentu. 

Popotniški klub 

Že tretje leto bomo odprli popotniški klub, kjer bodo dijaki, zaposleni ali gostje predstavljali svoja 
doživetja s potovanja po tujih deželah. V preteklih dveh letih smo organizirali okrog 20 predavanj in 
delavnic, ki so doživela kar velik odziv med zainteresiranimi, saj se je nekaterih predavanj udeležilo 
več kot 100 poslušalcev. 

Priprave na geografsko tekmovanje 
V šolskem letu 2006/07 bomo organizirali priprave in šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Prijavili 
se bomo tudi za organizacijo regijskega tekmovanja iz znanja geografije, ki bo potekalo predvidoma 
meseca marca leta 2007. 

Delavnica digitalnega  igranega filma.  

Delavnica je predvidena za 6 do 10 oseb, vsebinsko je razdeljena na kratek teoretični uvod, kjer se 
udeleženci na kratko spoznajo z medijem igrani film in problematiko nizkoproračunskega filma. 

Sledi praktični del, kjer se udeleženci lotijo priprave projekta in realizacije, se pravi snemanja. 
Snemanju sledi groba montaža. 

V zaključku udeleženci izdelek opremijo z originalno glasbo in ga likovno opremijo.  

Cilj delavnice je, udeležencem omogočiti, da posnamejo krajši igrani film in se seznanijo z vsemi 
stopnjami produkcije z digitalno tehniko.  Poudarek delavnice je na izrazitem likovnem pristopu do 
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medija in seznanjanju  udeležencev s kreativnimi možnostmi, ki jim omogočajo preseganje omejitev, 
ki so posledica pomanjkanja sredstev.  

Teoretični del usmeri pozornost udeležencev na kreativne možnosti znotraj medija in na njegove 
omejitve, spodbudi jih k razmisleku in jih ob seznanitvi z že uveljavljenimi strategijami spodbuja k 
razvijanju lastnih kreativnih pristopov. 

Priprava projekta vključuje zbiranje idej in snovanje osnovnega koncepta za katerega se skupina 
odloči, temu sledi razdelitev v manjše skupine, ki se lotijo različnih stopenj predprodukcije.  Se pravi 
pisanja scenarija in izdelave snemalne knjige. 

Sledijo »snemalni dnevi«, kjer se udeleženci kreativno spopadejo s samim snemanjem, se pravi: lotijo 
se dela z digitalno kamero, kreativne uporabe luči, snemanja zvoka z mikrofonom in igre. Po 
zaključku posameznih snemalnih dni se takoj lotijo postprodukcije, se pravi montaže, ki jim da 
povratno informacijo in s tem možnost nadgrajevanja osnovnega koncepta. 

Zadnji del je namenjen izdelavi končnega izdelka in izdelavi likovne opreme, ki je za to potrebna.  

Izvajalec udeležence sproti opozarja na možnosti, ki jih nudi medij, na cenovno sprejemljive rešitve, 
spodbuja njihovo kreativnost in jih seznanja predvsem z likovnimi rešitvami, ki jim omogočijo 
izvedbo originalnega in estetskega končnega izdelka. 

Rim in Pompeji 
V okviru izbirnih ekskurzij za 1. letnike bomo organizirali strokovno ekskurzijo v Rim in Pompeje. 
Program zajema ogled antičnih spomenikov v Rimu (Kolosej – od zunaj, Forum Romanum, Kapitol, 
Panteon, …), Vatikana, vatikanskih muzejev, bazilike sv. Petra, katakomb sv. Kalista, Pompejev in 
Neaplja. Dijaki bodo spoznali zgodovino antičnega Rima in krščanstva.  

Šolski ansambel 
V šolskem letu 2006/07 bo na šoli deloval novi šolski glasbeni ansambel, ki bo igral predvsem zabavni 
repertoar, po okusu in zmožnostih dijakov. Cilj ansambla je nastopati na vseh večjih šolskih 
prireditvah, še posebej na kulturnem maratonu.. Vaje bodo potekale ob četrtkih, na šoli v času OIV. 
Vsi, ki imate željo sodelovati in postati »šolske zvezde«, se prijavite pri prof. Borutu Slavicu. 

Pevski zbor 
Dijakom in dijakinjam ponujamo tudi možnost vključitve v pevski zbor. Že vrsto let se trudimo, da bi 
tudi na naši šoli zaživel pevski zbor, kateri bi popestril razne kulturne programe in šolske proslave in 
tako ostaja upanje, da bomo letos to željo tudi uresničili. Kakšen bo program pesmi,  pa je vse odvisno 
od tega, koliko bo vključenih dijakov in tudi od tega, kakšna bo zasedba.  

2.4.4. Strokovni aktiv športne vzgoje 

ŠKL – dijaki 

Tudi v sezoni 2006/07 se bodo dijaki udeležili tekmovanja v Šolski košarkaški ligi. Treningi šolske 
ekipe potekajo pod strokovnim vodstvom trenerja. Uspešne igre na tekmah območnega značaja so 
pogoj za nadaljevanje tekmovanja v kasnejšem sistemu tekmovanja.   

Plesna skupina 
Namen skupin je predvsem spodbujanje občinstva in tekmovalcev na igriščih, vendar tudi ustvarjanje 
“ta pravega” vzdušja, kjer koli nastopajo. Dijakinje naše gimnazije se udeležujejo ta ko tekmovanj, ki 
so namenjena pom- pom skupinam, kot tudi spodbujajo naše košarkaško ekipo na domačih 
tekmovanjih   

Šolska športna tekmovanja in prireditve: 
Igre z žogo (Odbojka , Nogomet, Rokomet, Košarka. Dijaki in dijakinje se vsako leto udeležijo 
tekmovanj v omenjenih športih. Tekmovanja so organizirana po stopnjah. Na prvi stopnji poteka 
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tekmovanje na področni ravni, kjer se zmagovalna ekipa uvrsti v nadaljnje četrfinalno tekmovanje. 
Vsak preboj v višji krog tekmovanja je odvisen od uvrstitve na posamezni stopnji tekmovanja. V 
finalu se nato pomerijo štiri najboljše ekipe.  

Badminton 

Dijaki in dijakinje tekmujejo v posamezni konkurenci in v ekipnem tekmovanju na področnem 
tekmovanju. Na finalno tekmovanj se udeležijo trije najboljši igralci področnega turnirja.  

Atletika 
Tekmovanje v atletiki poteka v ekipni in posamični konkurenci. Dijaki in dijakinje se pomerijo v 
naslednjih disciplinah: Teki - 100m, 400m, 1000m, 2000m, štafeta 4x 100m. 

Tehnične discipline: Skok v daljino in višino, Suvanje krogle. Najboljši dijaki področnega  
tekmovanja se uvrstijo na finale, kjer se pomerijo z ostalimi tekmovalci iz vse Slovenije.  

2.4.5. Strokovni aktiv programa predšolske vzgoje 

Priprava na srečanje lutkovnih skupin 
Cilj vsakoletnega srečanja lutkovnih skupin je v tem, da se dijaki pokažejo tudi širši javnosti, da se 
predstavijo pred občinstvom kakor tudi pred strokovnjakom na lutkovnem področju. Povratne 
informacije ne dobijo samo dijaki za svoj nastop, temveč tudi mentorji za svoje delo. Strokovni 
delavec na področju lutkovnega gledališča ne ocenjuje samo nastopa dijakov, temveč tudi lutke, sceno, 
glasbo in priredbo zgodbe. Vse te informacije so zelo dobrodošle, saj na podlagi njih izboljšujemo 
delo tako mentorice kot tudi dijaki, ki se naenkrat zavedajo svojih nastopov kot nečesa, na kar so 
lahko ponosni. V lutkovni skupini smo tako med sabo povezane kar štiri mentorice. Slavistka Tanja 
Bigec je tako zadolžena za priredbo besedila pravljice in kasneje pomembno vpliva na sam razvoj 
nastopa, likovnica Karolina Erjavc ima pomembno vlogo pri oblikovanju lutk in scene, glasbenica 
Barbara Špilak priredi glasbo in dijake tudi nauči peti in pravilno igrati na posamezne inštrumente in 
nazadnje je tukaj še Bernarda Fras, ki dijakom posreduje pomembne informacije, kako morajo 
nastopati, kako naj držijo lutke in kako naj govorijo, saj je prav ona tista, ki najbolje pozna otroke v 
vrtcih in ve, na kakšen način je potrebno posredovati lutkovno igrico otrokom, da jo bodo vzljubili in 
jo seveda navdušeno spremljali. Kakšen bo pa uspeh lutkovne igrice, pa je vsako leto za nas 
presenečenje. 

Nastopi  z lutkovno igrico dijakinj in dijakov 3. letnika v vrtcih 

Cilj vsakoletne predstavitve lutkovne predstave dijakinj in dijakov 3. letnika v vrtcih je konkretizacija 
povezovanja teoretičnega znanja s prakso. 

Specifičnost je v tem, da omogoča sintezo spoznanj s posameznih področij (jezika, znanja s področja 
glasbe,  likovnega ustvarjanja, gibalno-ritmičnega znanja, znanja s področja razvojne  psihologije, 
pedagogike in znanj o igri in igrači predšolskega otroka).  

− Oblike in metode dela – motivacija otrok. 

− Opazovanja otrok , spremljanje njihovega  odziva  in hkrati konkretizacija zapisov o otroku, ki 
omogočajo spremljanje otrokovega razvoja. 

− Povezovanje z vrtci – neposredno sodelovanje in kot dopolnilo k obveznemu praktičnemu delu v 
vrtcih. 

− Za dobro sodelovanje z vrtci, ki omogočajo praktično pedagoško delo našim dijakinjam in 
dijakom. 

− Spoznavanje delovanja različnih vrtcev – v različnem okolju in z različnim načinom organizacije, 
specifiko vzgojnih programov in posebnosti oddelkov. 
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Priprava na Vzgojiteljado – srečanje srednjih vzgojiteljskih šol v Celju 
Gimnazija Celje Center je letošnja gostiteljica že tradicionalne Vzgojiteljade. Smisel same 
Vzgojiteljade je v tem, da se med sabo spoznajo tako dijaki srednjih vzgojiteljskih šol, kakor tudi 
profesorji mentorji posameznih področij. Kaj vse lahko pričakujemo na tem srečanju je presenečenje, 
saj nas grobo usmerijo le v posamezne delavnice, kot so likovna, glasbena, plesna, športna, … Šele na 
samem srečanju oziroma v delavnici izvemo, kaj se bo dogajalo v posamezni delavnici in kaj vse bodo 
dijaki morali narediti. Prav v tem je pa smisel samega srečanja, saj se tako dijaki različnih šol med 
sabo spoznajo, ker si morajo medsebojno pomagati pri uresničevanju nalog, ki so jim bile zadane v 
posamezni delavnici. Dijaki so tako sami ustvarjalni in se trudijo po svojih najboljših močeh, mentorji 
so jim pa samo v pomoč in jih opazujejo pri delu. Dijaki na koncu tudi svoje delo predstavijo oziroma 
ga pokažejo drugim udeležencem Vzgojiteljade. 

2.5. OBVEZNE EKSKURZIJE 

Obvezne ekskurzije so del učnih vsebin posameznega letnika in kot take obvezen del pouka 
posameznega letnika in učnega programa. Zaradi racionalizacije časa in stroškov so zasnovane 
medpredmetno.  

2.5.1. Obvezne strokovne ekskurzije 1. letnikov 

Športno-naravoslovni dan – Fuks graba – Korovci 
Gričevnat svet Goričkega nudi popotniku veliko naravnih zanimivosti. Le redko pa jih najdemo na 
tako majhnem in zaokroženem prostoru, kot je gozd Korovska gora, v katerem je speljana gozdna 
učna pot Fuks graba. Pot spremlja potoček, ki bogati dolino z neštetimi meandri. V objemu miru, 
hladne sence in ptičjega žvrgolenja je popotnik opozorjen na malenkosti, ki jih v prenatrpanem 
vsakdanu ne opazi.  

Zvesti spremljevalec in vodič po poti je prijazna lisička, ki med potjo pokaže tudi svoj dom. Po 
končani poti skozi gozd si dovoli celo do domačije Kozelinovih, kjer vam na vašo željo postrežejo z 
domačim kruhom, zaseko in kapljico domačega. 

Za ta del poti skozi gozd (2400m) potrebujete uro in pol počasne hoje, s postanki pa nekoliko več. Za 
povratek do izhodišča poti potrebujete dodatne pol ure. Organiziranim skupinam je povratek lahko 
prikrajšan, saj jih ob koncu poti čaka prevozno sredstvo.  

Na gozdni učni poti Fuks graba je oblikovanih devet stojišč, ki predstavljajo določeno tematiko.  Vešči 
opazovalec bo prav gotovo opazil še kaj več in mogoče v objektiv ujel tudi kaj nenačrtovanega.  

Namen te poti je, da dijaki spoznajo narodovo bogastvo. Spoznali bi naj ekološki, kulturni in 
gospodarski pomen gozda, seznanili pa bi se tudi z množico rastlinskih in živalskih vrst ter utrdili 
svoje znanje o ekosistemih. Hkrati pa se rekreirajo v čisti naravi in sprostijo kar je pomembno tudi za 
zdravje. 

Ogled zbirk na Ptujskem gradu 
V mesecu marcu predvidevamo z dijaki 1., 2. in 3. letnika programa predšolske vzgoje, ki se mu bodo 
priključili tudi dijaki 1. letnikov gimnazijskega programa ekskurzijo kombiniramo z likovno  kulturo 
in umetnostjo, zgodovino in slovenščino. Ogledali si bomo: 

- zbirko fevdalne stanovanjske kulture, 

- zbirko glasbil, 

- zbirko orožja, 

- grajsko galerijo, 

- zbirko Sluga, 

- grafični kabinet Franceta Miheliča, 
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- zbirko pustnih mask in 

- zbirko slik na steklu.  

Poleg tega si bomo ob tej priložnosti ogledali še razstavo sodobne likovne umetnosti v Miheličevi 
galeriji v Dravskem stolpu, zbirko rimskih kamnitih spomenikov na prostem in rimski nagrobnik iz 1. 
polovice 2. stoletja na Ptuju. 

Ekskurzija je vodena in je pomembna za razumevanje snovi zgodovine glasbe oz. pregled razvoja 
glasbil skozi zgodovino. V bogati zbirki glasbil nacionalnega pomena, ki  je tudi najbogatejša v 
Sloveniji,  si dijaki lahko podrobno ogledajo stare instrumente, predhodnike današnjih in njihov razvoj 
skozi stoletja, ohranjene notne zapise, ob tem pa poslušajo stare glasbene posnetke. 

Antična Poetovia 
Dijaki spoznajo zgodovinsko dogajanje na naših tleh v antiki, s posebnim poudarkom na antični 
Poetoviji. Obiskali bodo lapidarij, muzej ostankov antične dobe. Obisk vključuje tudi ogled 
obnovljenega mitreja, svetišča mitraizma. 

Prazgodovina na naših tleh – Pokrajinski muzej v Murski Soboti 

V popoldanskem času bodo dijaki obiskali Pokrajinski muzej v Murski soboti, kjer si bodo ogledali 
prve štiri sobe v muzeju, kjer so predstavljeni prazgodovina, antika in zgodnji srednji vek v pokrajini 
ob Muri. Na konkretnem primeru bodo dijaki spoznali, kako so živeli ljudje na prostoru ob Muri v 
obravnavanem obdobju. 

Obvezna strokovna ekskurzija za dijake 1. letnika v Ljubljano LUM, FIZ in KIZ 

Ogled dveh stalnih zbirk slovenske likovne umetnosti: 

- seznanitev z originalnimi umetninami  

- utrditev in poglobitev že pridobljenega znanja s področja LUM 

- medsebojno primerjanje različnih časovnih obdobij. 

Obisk hiše eksperimentov: poglabljanje znanja in nadaljnje motiviranje za področje fizike. 

Voden ogled NUK-a: 

- seznanitev s Plečnikovo arhitekturo, 

- seznanitev z načinom delovanja NUK-a, in 

- pridobivanje knjižnično informacijskih znanj. 

Umetnostno-zgodovinska ekskurzija "Romanika, gotika in moderna v Prekmurju" 

Ekskurzija poleg zgodovine, ki jo vključuje že vsebinsko, vsebuje še geografsko področje, obdelano z 
opazovanjem, referati in preko učnih listov. Ekskurzija obsega: 

- ogled gotske cerkve v Tišini, 

- spoznavanje osnovni arhitekturnih značilnosti gotskega sloga, 

- ogled gotske cerkve v Martjancih, 

- ogled in razumevanje poslikave s freskami Janeza Aquile, 

- ogled romanske rotunde v Selu, 

- spoznavanje osnovnih arhitekturnih značilnosti romanskega sloga, 

- ogled in razumevanje poslikave v fresco tehniki ter primerjanje starejšega in mlajšega sloga 
poslikave, 

- ogled Plečnikove cerkve v Bogojini, 

- ogled gotske cerkve v Turnišču. 
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2.5.2. Obvezne strokovne ekskurzije 2. letnikov 

Po poteh slovenske romantike 

Ekskurzija temelji na obisku rojstnih hiš ter obeležij pesnikov in pisateljev, ki so delovali v času 
romantike (Čop, Prešeren, Kopitar) ter tudi drugih s tega področja (Finžgar). Dijaki se s strokovnimi, 
tudi multivizijskimi, predstavitvami seznanijo z marsičimer, kar je povezano s kulturo, književnostjo, 
pa tudi z etnologijo in slovensko dediščino tistega časa. Ob vsem spoznavajo še geografsko-
zgodovinske značilnosti prostora. 

Ekskurzija v Mursko šumo 
Pri predmetu Študij okolja se vsako leto veliko pogovarjamo o reki Muri, kot primeru  edinstvenih 
ekosistemov in pojavov v naravi, ki se nahajajo v naši neposredni bližini. Tako se bomo odpravili tudi 
na ogled področja ob Muri , da spoznamo  mnoge redke in zaščitene rastline in živali, avtohtone in 
neavtohtone vrste, posledice zasajanja neavtohtonih vrst dreves, posledice spreminjanja in 
poglabljanja struge reke Mure in si med drugim naredimo tudi buraško malico, se peljemo z brodom in 
tako spoznamo tudi nekaj kulturne dediščine v našem okolju. 

Ker pa je prav, da spoznamo tudi ekološki način pridobivanja hrane, se bomo podali še na eko kmetijo, 
ki se nahaja med rekama Muro in Ledavo in obsega kar 200 ha polj. Tam bomo imeli možnost 
spoznati žitarice, pridobljene na popolnoma ekološki način in razlike med konvencionalnim in 
ekološkim kmetijstvom. 

Ogled Viz-a Veržej 

Namen ekskurzije je spoznati namen Vzgojno-izobraževalnega zavoda Veržej, kako zgleda življenje v 
zavodu, kateri poklicni profili se zaposljujejo v zavodu, s kakšno vzgojno problematiko se soočajo 
zaposleni, zakaj pridejo otroci v zavod. Namen ekskurzije pa je tudi, da dijaki spoznajo, da v zavodu 
ne živijo duševno moteni otroci ter da vidijo, kako dejansko poteka življenje v zavodu. 

Stara Gora, Negova 

Na Stari Gori si bodo dijaki ogledali Muzej kmečkega orodja, v katerem so razstavljeni predmeti, ki 
imajo svoj izvor že v srednjem veku in so se uporabljali na našem prostoru. Na Stari Gori stoji tudi 
edinstveni tehnični spomenik na Slovenskem, to je veter na mlin. Ogledali si bomo tudi cerkev sv. 
Duha, ki je ena lepših baročnih cerkva pri nas, z drugimi najstarejšimi in še vedno delujočimi orglami. 
Drugi del ekskurzije predstavlja obisk Negove. Ogledali si bomo grad, nekoč last plemiške rodbine 
Trautmansdorf in zeliščni vrt, ki je urejen v bližini gradu. 

Idrija 

Ekskurzija je medpredmetna in povezuje fiziko in kemijo z geografijo in zgodovino. V Idriji, kjer je 
bil nekoč gospodarsko pomemben rudnik živega srebra, si bomo ogledali ohranjen rudniški rov, vodno 
črpalko – kamšt, rudarsko hišo in muzej. Dijaki bodo ob tem spoznali zgodovino mesta, kako je rudnik 
vplival na razvoj in kakšne tehnološke dosežke je prinesel, izvedeli bodo marsikaj o lastnostih, 
pomenu in uporabi živega srebra in  obiskali del Slovenije s posebnimi geografskimi značilnostmi. 

Zgodovinski del ekskurzije je povezan z ogledom gradu in rudarske hiše ter s seznanitvijo dijakov z 
življenjem rudarjev in njihovih žena, ki so zelo vplivale na razvoj idrijske čipke. Naravoslovni del pa 
se nanaša predvsem na ogled ohranjene tehnične dediščine, ki je povezana z delovanjem rudnika in 
ogled rudnika. 

2.5.3. Obvezne strokovne ekskurzije 3. letnikov 

Maribor 
Dijaki bodo v prvem delu obiska v Mariboru obiskali Pokrajinski arhiv, v katerem se bodo seznanili z 
organiziranostjo arhiva in arhivskim gradivom, ki ga hranijo v Mariboru. Drugi del bo geografski. 
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Dijaki bodo spoznavali družbeno-geografske procese na primeru Maribora (suburbanizacija, širjenje 
mestnega ozemlja, revitalizacija starega mestnega jedra) in naravne dejavnike, ki so vplivali na to. 

Geografski tabor – Blaguš 
Dijaki bodo na terenu izvajali vaje iz hidrogeografije, pedogeografije, meteorologije, fitogeografije in 
orientacije. Vse vaje se bodo izvajale v okolici Svetega Jurija ob Ščavnici in Blaguškega jezera. 
Namestitev bo izvedena v telovadnici osnovne šole v Svetem Juriju ob Ščavnici. 

Medpredmetna ekskurzija v Zagreb 
Ekskurzija je zasnovana medpredmetno. Naravoslovni del ekskurzije predstavlja ogled Tehniškega 
muzeja v Zagrebu, s poudarkom na elektriki, družboslovni ogled in spoznavanje drugih verstev. 

2.5.4. Obvezne strokovne ekskurzije 4. letnikov in MT 

Strokovna ekskurzija 4. letnikov 

Šola izdela izhodišča za medpredmetno strokovno ekskurzijo. Izbor ponudnikov izvedejo predsedniki 
razrednih skupnosti, predstavniki staršev v Svetu staršev in razredniki. Strokovna ekskurzija obsega 
vsebine vseh obveznih in izbirnih maturitetnih predmetov. 

Ekskurzija na IJS in reaktor v Podgorici 
Ekskurzija v Ljubljano je namenjena dijakom, ki bodo opravljali maturo iz kemije, fizike in biologije.  
Ekskurzija bo v treh sklopih in sicer: ogled Inštituta Jožef Stefan (IJS), ogled reaktorja v Podgorici in 
ogled obdukcije v kliničnem centru. 

Ogled IJS in reaktorja v Podgorici je namenjen predvsem dijakom kemije in fizike, kjer si bodo 
ogledali vrhunske mikroskope in nekaj sodobnih keramičnih izdelkov. Na reaktorju v Podgorici si 
bodo ogledali delovanje reaktorja.  

Dijaki, ki bodo na maturi imeli biologijo, si bodo ogledali obdukcijo v kliničnem centru v Ljubljani. 

Notranjsko podolje 
Na ekskurziji bodo dijaki spoznali najbolj značilno dinarsko-kraško območje v Sloveniji, saj se tu 
nahajajo vse značilne površinske in podzemeljske kraške reliefne oblike. Ekskurzija je del terensko-
laboratorijskih vaj in zanjo lahko dijaki dobijo šest točk (od skupno 72). Na tej ekskurziji bomo med 
drugim obiskali Rakov Škocjan (veliki in mali naravni most), Zelše (cerkev), Cerkniško polje (jezero), 
naselje Dolenje jezero (maketa Cerkniškega jezera), Cerknico (ogled), Križno jamo, Predjamski grad, 
Planinsko polje. Dijaki morajo aktivno sodelovati na ekskurziji in oddati pisno poročilo o ekskurziji. 

Ogled Viz-a Veržej 
Namen ekskurzije je spoznati namen Vzgojno-izobraževalnega zavoda Veržej, kako zgleda življenje v 
zavodu, kateri poklicni profili se zaposljujejo v zavodu, s kakšno vzgojno problematiko se soočajo 
zaposleni, zakaj pridejo otroci v zavod. Namen ekskurzije pa je tudi, da dijaki spoznajo, da v zavodu 
ne živijo duševno moteni otroci ter da vidijo, kako dejansko poteka življenje v zavodu. 

Strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško 
Je namenjena dijakom četrtih letnikov, ki se pripravljajo za maturo iz zgodovine. Ekskurzija je 
obvezna, saj je interni del mature, dijaki pa poglobijo znanje iz petih maturitetnih tem. Obiskali bomo 
Sv. Andraž, Gosposvetsko polje z vojvodskim prestolom, cerkev pri Gospe sveti, grad Visoka 
Ostervica, Celovec in še marsikaj. 

Naravoslovna ekskurzija v München 
Dvodnevna ekskurzija, na kateri bodo dijaki prvi dan preživeli v Tehničnem muzeju v Münchnu, ki je 
prav gotovo eden največjih in najlepših tehniških muzejev v Evropi. Nekaj eksperimentov in planetarij 
si bodo ogledali pod vodstvom muzejskega vodiča, ki določene eksponate predstavi na posebej 
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zanimiv način. Sledili bodo samostojni ogledi muzeja po lastnih interesih. V drugem dnevu obiska 
Münchna si bodo dijaki ogledali botanični vrt, muzej z naslovom Človek in narava in oglede končali z 
obiskom živalskega vrta. V ceni ekskurzije je zajet prevoz in nočitev z zajtrkom v Münchnu. 

Tovarna sladkorja in vinska klet 

Tovarna sladkorja Ormož je še zadnje leto edini proizvajalec sladkorja v Sloveniji. Dijaki bodo 
spoznali postopek pridobivanja sladkorja iz sladkorne pese in ob tem videli, kako v industriji potekajo 
postopki, kot so ekstrakcija, kristalizacija, centrifugiranje,  pa tudi žganje apnenca do žganega apna in 
pridobivanje gašenega apna. Skozi zelo strokovno in natančno vodeni ogled bodo lahko spremljali 
celoten proces pridobivanja sladkorja in se ob tem srečali tudi z ekonomskimi, ekološkimi, socialnimi, 
pravnimi vidiki tovarne. 

Po ogledu TSO  si bomo ogledali še vinsko klet v Ormožu. V klet nas vsako leto povabijo, saj imajo v 
okviru prireditev ob Martinovem tudi izobraževalne dneve za dijake. Ogledali si bomo postopek 
pridelave in shranjevanja vina. Ormoška klet je tretja največja v Sloveniji, postavljena v petih etažah 
in zato posebej zanimiva za ogled.  

2.5.5. Obvezne strokovne ekskurzije programa predšolska vzgoja 

Ogled baletne predstave, operne hiše in narodne oz. moderne galerije v Ljubljani 

Ekskurzija je pomembna za razumevanje snovi zgodovine glasbe, ki je predpisana po učnem načrtu in 
jo obravnavamo praktično skozi vsa štiri leta.  Na ogled baletne oz. operne predstave dijake še dodatno 
pripravimo tako, da podrobno obravnavamo glasbeno delo, ki si ga bodo dijaki ogledali, dijaki pa pri 
tem aktivno sodelujejo (referati, analize …). Dijaki na ta način vsaj enkrat letno doživijo veliko, 
svetovno znano glasbeno delo na primeren način. Izkušnje iz prejšnjih podobnih ogledov kažejo na to, 
da jih predstava v živo zelo pritegne, saj vedno zbrano in vzorno gledajo in poslušajo, in si podobnih 
ogledov še želijo, čeprav doma ne poslušajo podobnih zvrsti glasbe. 

Ogled operne hiše omogoča dijakom, da se poleg glasbene umetnosti seznanijo tudi  z ustvarjanjem na 
področju scenografije, kostumografije in maskerstva ter si tako neposredno pridobijo izkušnje za 
praktično delo pri predmetu LKM, predvsem pri načrtovanju in oblikovanju scene, kostumov in lutk 
za lutkovno predstavo. 

Ogledi galerij dijakom Predšolske vzgoje omogočajo, da pridobljeno znanje na področju likovne 
teorije, umetnostne zgodovine in likovnega ustvarjanja nadgradijo z neposrednim stikom z 
umetninami ter si tako širijo obzorje s spoznavanjem in analiziranjem umetnin na terenu. Tako 
Narodna kot tudi Moderna galerija v Ljubljani veljata za najboljši ustanovi, kjer se hranijo največje 
zbirke slovenskih likovnih del in tudi del tujih avtorjev. Neposredni stik z umetninami pripomore, da 
dijaki  doživijo kvaliteto in ustvarjalno energijo likovnih stvaritev, kar omogoča razvijanje lastne 
likovne senzibilnosti in spoznavanje z bogastvom likovne tvornosti v preteklosti. Take nadgradnje so 
izjemnega pomena, saj razvijajo odnos do likovne kulture in smisel za vzpodbujanje likovne tvornosti, 
kar je za bodoče vzgojitelje nujno potrebno. 

Lutkovni abonma 
Ogled lutkovnih predstav dijakom redšolske vzgoje omogoča, da se poleg lutkovne umetnosti 
seznanijo tudi  z ustvarjanjem na področju scenografije, kostumografije in maskerstva ter si tako 
neposredno pridobijo izkušnje za praktično delo pri predmetu LKM, predvsem pri načrtovanju in 
oblikovanju scene, kostumov in lutk za lutkovno predstavo.  

Pridobijo tudi znanja o glasbeni ustvarjalnosti, saj je v vseh lutkovnih predstavah prisotna tudi glasba, 
ki spremlja samo dogajanje v predstavi in tako še bolj poglobi čustva tistim, ki spremljajo predstavo. 
Tudi to znanje morajo dijaki pridobiti preko same predstave, saj morajo v 3. letniku sami izdelati 
lutkovno igrico in so jim tako pridobljene izkušnje zelo v pomoč tudi pri predmetu GLM, saj morajo 
poleg lutk in scene prirediti tudi glasbeno spremljavo, ki spremlja dogajanje skozi celotno predstavo.   
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Pridobijo pa seveda tudi znanja o samem nastopanju in obnašanju na odru ter tudi o tem, kako 
nastopajoči vodijo različne lutke po odru. Tudi oni bodo morali s svojo lutkovno predstavo nastopati 
po vrtcih pred otroci in takrat jim bodo ta znanja prišla zelo prav. 

2.6. PLANIRANE AKTIVNOSTI EO V ŠOLSKEM LETU 2006/2007 

Sestanki: 

− koordinatorjev PT in koordinatorjev PTJ (in lahko še koga) so predvideni ob torkih 

− šolskega tima EO (vsi učitelji v EO) so predvideni ob sredah 

− ostali sestanki celotnega šolskega tima 1x mesečno ob 13,30 uri (npr. drugo sredo v mesecu); 

− koordinatorja poudarjenega tujega jezika, tujega učitelja: 1x tedensko; 

Projektni dnevi, tedni 
Glavne teme letnika: 

1. letnik: naravoslovje (koordinira Marija Meznarič) 

2. letnik: družboslovje, Srednjeveška tržnica (koordinira Franc Čuš) 

3. letnik: jezikoslovje, Sodobni pomurski pisci (koordinira Irena Štuhec) 

Socializacijski vikend 1. letniki ( 8., 9. september 2006) razrednik, Martina 

Osnove debate -15 ur OIV, delno na socializacijskem vikendu, ostalo do novembra 2006 (koordinira 
Martina Domajnko) 

Izmenjave dijakov, ekskurzije 

1. letnik: Gimnazija Kamnik (petek, sobota - oktober 2006, marec 2007) koordinira Franc Čuš. 

2. letnik: mednarodna izmenjava Gimnazija Celovec (april in maj 2007) koordinirajo Brigita Fras, 
Norma Bale, Liljana Kosič in oba tuja učitelja. 

3. letnik: Evropske študije, Bruselj, april 2007 (koordinirata Jernej Jakelj, Martina Domajnko) 

2.7. PRIREDITVE 

Tudi v tem šolskem letu bo šola organizirala, soorganizirala ali se udeležila naslednjih prireditev, 
namenjenih dijakom in širši javnosti. 

Sprejem 1. letnikov v dijaško skupnost 
Tradicionalno prireditev vodijo dijaki in dijakinje 3. letnikov. 

Državna proslava ob odkritju spomenika dr. Antonu Korošcu 

Gimnazija sodeluje s kulturnim programom. 

Proslava ob odkritju spominske plošče zgodovinarju Viktorju Vrbnjaku 

Gimnazija sodeluje s kulturnim programom. Kraj: Selišče v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Miklošičevi dnevi 2006 
Miklošičevi dnevi so dvoplastni – en del je namenjen dijakom (ciljna publika), en del pa profesorjem 
in javnosti. Tudi po vsebini bi naj bili dvoplastni – en del ohranja spomin (tudi v stroki) na 
jezikoslovca in njegov čas, drugi del pa naj vključi aktualno vsebino. Letos imamo na voljo tudi film o 
Miklošiču, kjer so sodelovali današnji strokovnjaki (tudi z naše šole). 
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Maturantski ples 
Šola izdela izhodišča za izvedbo maturantskega plesa. Izbor ponudnikov izvedejo predsedniki 
razrednih skupnosti, predstavniki staršev v Svetu staršev in razredniki. 

Četvorka na Glavnem trgu 

Tudi letos bomo ob podpori Občine Ljutomer organizirali in izvedli ulično četvorko na Glavnem trgu 
v Ljutomeru. 

Kulturni maraton – festival dosežkov 
Zadnji teden šolskega leta 2006/2007 bo posvečen različnim kulturnim dogodkom in dosežkom v 
šolskem letu, namenjen dijakom in širši javnosti. 

MEP 2006 
Mednarodni model evropskega parlamenta mladih za 27 držav se bo novembra in decembra 2006 
odvijal v organizaciji naše šole. 

Glavni cilji Modela evropskega parlamenta mladih, ki ima sedež v Haagu na Nizozemskem, so bili 
postavljeni že v letu 1994. 

Najznačilnejši so: 

− globlje razumevanje postopka evropske integracije 

− boljše poznavanje institucij znotraj EU 

− politična osveščenost 

− spoznavanje in spoštovanje bogate raznolikosti evropskih kultur in jezikov 

− zavest mladih o njihovi evropski identiteti. 

Ustanovo Modela evropskega parlamenta podpirata Evropski svet in Evropski parlament. Ustanova 
sama nima nobenih političnih povezav in ne zahteva podpore nobene politične stranke v posameznih 
državah. 

Kljub temu, da mladi delegati razpravljajo o temah, ki so tudi na urniku Evropskega parlamenta v 
Strassbourgu in Bruslju, pa je vseeno neizpodbitno, da s svojim sodelovanjem povečujejo mednarodni 
ugled domače šole in tudi države. Dijaki so izbrani na podlagi njihove motivacije, splošnega znanja, 
razgledanosti in znanja angleščine. Zagotovo lahko trdimo, da so sprejemalci rešitev prihodnosti. 

MEP 2007 
Mednarodni model evropskega parlamenta mladih za 27 držav se bo spomladi 2007 odvijal v eni 
izmed evropskih držav Ime države bo znano na zasedanju v Sloveniji. 

Izmenjava debaterjev z ZDA (Claremont High School) 

Američani pri nas od 9. do 19. oktobra  2006. Naši dijaki v ZDA od 15. do 25. novembra 2006. 

Cilji: spoznavanje in prakticiranje druge kulture, spoznavanje, toleriranje in spoštovanje razlik, 
uporaba tujega jezika v življenjskih situacijah ter uporaba in utrjevanje debate, spoznavanje drugih 
formatov debate. 

Mednarodni debatni konec tedna 

Tudi letos bomo organizirali mednarodni debatni konec tedna. 

Dan spomina na mrtve 
Pridružili se bomo s kulturnim programom obeležitvi spomina na mrtve. 

Državno tekmovanje iz nemškega jezika za 2. letnike 
Letos bo naša šola že drugo leto zapored organizatorica državnega tekmovanja iz nemščine za drugi 
letnik. Lansko leto se je tekmovanja udeležilo 240 tekmovalcev iz več kot 50 srednjih šol iz celotne 
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Slovenije. Tekmovalci bodo tudi letos tekmovali v dveh kategorijah in sicer iz nemščine kot 1. tuji 
jezik in nemščine kot 2. tuji jezik. 

Državno tekmovanje bo na Gimnaziji Franca Miklošiča  Ljutomer v soboto, 24. marca 2007. 

EYES 2006 

Konferenca Eyes 2006 bo letos potekala na Švedskem. Konference smo se udeležili že lansko leto, ko 
je bila na Danskem. Udeleženci so mladi med 15. in 18. letom iz Evrope. Iz Slovenije se bodo 
konference udeležili 4 dijaki naše gimnazije. Letošnja tema je "Trendi in identiteta". Mladi bodo 
sodelovali v raznih delavnicah, izdelovali bodo časopis in se pogovarjali o tej temi. Domov se bodo 
vrnili z mnogimi izkušnjami. 

Nastop vokalne skupine BIT 
Za nastop vokalne skupine BIT smo se odločili, ker hočemo dijakom ponuditi nekaj drugačnega. 
Vokalna skupina BIT ponazarja zvočno zlitje glasov študentov in profesorjev glasbe. BIT zvok se je 
prvič zaslišal jeseni leta 2003 in od takrat nadaljuje svoje poslanstvo, s katerim skuša poslušalce 
zvočno razvajati z repertoarjem, ki zajema bisere slovenske popevke, tuje pop uspešnice, ter latino in 
jazz standarde.  

Vokalna skupina BIT pa ne ponuja samo petja, temveč tudi strokovne razlage o pesmih in slogih, ki 
jih imajo zajete v svojem repertoarju. Sami imajo namreč strokovna izobraževanja za glasbene 
pedagoge in ostale, ki se z glasbo ukvarjajo. Tako ne bodo dijakom ponudili samo petja, temveč jim 
bodo ponudili tudi določeno znanje, ki je potrebno za razumevanje različnih slogov v glasbi. 

2.8. RAZPOREDITEV UR POUKA 

2.8.1. Časovna razporeditev ur pouka 
Pouk se prične ob 7.05 za vse letnike. 1. 2. in 3. letniki imajo pouk prvih sedem ur, 8. in 9. šolska ura 
sta namenjeni za 4. letnike in MT. 

1. šolska ura 7.05 7.50 

2. šolska ura 8.00 8.45 

3. šolska ura 8.50 9.35 

Glavni odmor 9.35 10.00 

4. šolska ura 10.00 10.45 

5. šolska ura 10.55 11.40 

6. šolska ura 11.50 12.35 

7. šolska ura 12.45 13.30 

8. šolska ura 13.35 14.20 

9. šolska ura 14.25 15.10 

2.8.2. Urnik 
Osnovno shemo pouka diktira maturitetni sklop ur, ki pa je odvisen od števila skupin pri posameznih 
izbirnih maturitetnih predmetih. 
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Ura Ponedeljek  Sreda  Petek 

1                 S-2 Zm-2   

2                 S-2 Zm-2   

3                 S-2 Zm-2   

4 F-1 G-1 Zm-1 Ps K-1 Z-1  Z-2 Z-3 Z-4 S-2 Zm-2  K-2 B G-2 S-1 F-2   

5 F-1 G-1 Zm-1 Ps K-1 Z-1  Z-2 Z-3 Z-4 S-2 Zm-2  K-2 B G-2 S-1 F-2   

6 K-2 B G-2 S-1 F-2   F-1 G-1 Zm-1 Ps K-1         

7 K-2 B G-2 S-1 F-2   F-1 G-1 Zm-1 Ps K-1         

8 K-2 B G-2 S-1 F-2   F-1 G-1 Zm-1 Ps K-1         
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3. NAČRT VPISA 

V šolskem letu 2007/2008 bomo MŠZŠ predlagali vpis v naslednjem obsegu: 

- splošna gimnazija (skupaj z evropskim oddelkom) ....................150 dijakov in dijakinj 

- program predšolske vzgoje ...........................................................30 dijakov in dijakinj 

- tehnik oblikovanja.........................................................................30 dijakov in dijakinj 

- maturitetni tečaj ............................................................................30 dijakov in dijakinj 

3.1. TEHNIK OBLIKOVANJA 

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je 10. julija 2006 sprejel Pravilnik o izobraževalnem 
programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja, ki omogoča pridobitev naziva 
srednje strokovne izobrazbe tehnik/ tehnica oblikovanja.  

Program bo postopoma nadomestil dosedanji konvertirani program Oblikovanje.  

Program je prav tako pripravljen v skladu z novimi izhodišči in ima podlago v treh poklicnih 
standardih (grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov, modno oblikovanje), kar 
omogoča pridobiti tudi tri nacionalne poklicne kvalifikacije in naziv srednje strokovne izobrazbe.  

Program je zasnovan kompetentno, z odprtim delom, ki je prepuščen lokalnim partnerskim interesom.  

Predvideva povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj in timski pristop na šoli pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji z drugačnim financiranjem in drugimi normativnimi spremembami (npr. 
ocenjevanje).  

Predmetnik je dosegljiv na internetnem naslovu: 
www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/okroznice/Novi_izobr_programi_tehnik_oblikova
nja.doc 
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4. RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE 

4.1. ODDELKI IN SKUPINE PRI TUJIH JEZIKIH 

Na začetku š. l. Ponavljalci Tuji jeziki 
Razrednik 

Raz- 
red VSI M Ž VSI M Ž Anj-1 Anj-2 Frj-2 Nej-1 Nej-2 

Ramšak Suzana 1. a 34 10 24     34  34  

Meznarič Marija 1. b 34 15 19    34    34 

Fijavž Liljana 1. c 34 15 19    29 5 10 5 19 

Čuš Franc 1. E 34 19 15 2 1 1 22 12 9 12 13 

Skupaj 1. letniki gimnazije 136 59 77 2 1 1 85 51 19 51 66 

Slavic Borut 1. v 31 2 29    11   20  

SKUPAJ 1. letniki 167 61 106 2 1 1 96 51 19 71 66 

Uršič Darinka 2. a 34 12 22     34  34  

Vrbnjak Saša 2. b 32 10 22 1 1  32    32 

Bigec Tanja 2. c 34 12 22 1  1 11 22 8 23 4 

Fras Brigita 2. E 33 7 26 1  1 22 11 10 15 8 

Skupaj 2. letniki gimnazije 133 41 92 3 1 2 65 67 18 72 44 

Špilak Barbara 2. v 31 1 30 1  1 12   19  

SKUPAJ 2. letniki 164 42 122 4 1 3 77 67 18 91 44 

Nedeljko R. Mojca 3. a 29 13 16 1  1  29  29  

Bale Norma 3. b 33 15 18    33  9  24 

Jakelj Cilka 3. c 34 16 18    15 19  22 12 

Domajnko Martina 3. E 33 13 20    10 23 3 23 7 

Skupaj 3. letniki gimnazije 129 57 72 1  1 58 71 12 74 43 

Ülen Simon 3. v 33 2 31    10   23  

SKUPAJ 3. letniki 162 59 103 1  1 68 71 12 97 43 

Pihlar Simona 4. a 30 13 17     30  30  

Nina Žuman 4. b 30 11 19     30  30  

Štuhec Irena 4. c 30 11 19    30    30 
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Na začetku š. l. Ponavljalci Tuji jeziki 
Razrednik 

Raz- 
red VSI M Ž VSI M Ž Anj-1 Anj-2 Frj-2 Nej-1 Nej-2 

Tivadar Klaudija 4. d 32 16 16    32    32 

Vrhovski Vesna 4. e 33 16 17    18 15  15 18 

Skupaj 4. letniki gimnazije 155 67 88    80 75  75 80 

Kosič Liljana 4v 34 4 30         

SKUPAJ 4. letniki 189 71 118    80 75  75 80 

Skupaj 1.- 4. letniki gimnazije 553 224 329 6 2 4 288 264 49 272 233 

Skupaj 1.- 4. letniki predš. vzg. 129 9 120 1  1 33   62  

Maturitetni tečaj 5. a 22 7 15 1 1  8   14  

S K U P A J 701 239 462 8 3 5 329 264 49 345 233 

4.2. SKUPINE PRI IZBIRNIH PREDMETIH V 2. LETNIKU GIMNAZIJE 

Informatika Študij okolja Likovno snovanje Madžarščina 

33 34 33 0 

4.3. SKUPINE PRI IZBIRNIH PREDMETIH V 4. IN 5. LETNIKU GIMNAZIJE 

Predmet N1 N+ N2 A1 A+ A2m A2 Ma Ma+ So Ps Fi Ke Bi Zg Ge 

Število dijakov 4. letnika 50 28 79 47 32 24 52 88 69 47 14 40 55 28 48 58 

Število dijakov 5. letnika 14   8    22  8 9 2 1 5 8 8 

Število skupin 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 

4.4. SKUPINE PRI ŠVZ 

Razred Št. ur Število skupin 

1. a - b 3 3 

1. c - E 3 3 

2. a - b 3 3 

2. c - E 3 3 

3. a - b 3 3 

3. c - E 3 3 
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Razred Št. ur Število skupin 

4. a - d 3 3 

4. b - c 3 3 

4. e 3 2 

1. v 2 1 

2. v 2 1 

3. v 2 1 

4. v 3 1 
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5. RAZPOREDITEV POUKA, POČITNIC IN ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV 

Razporeditev pouka, počitnic in roki za opravljanje izpitov so v skladu z okrožnico ministra številka: 
6035-15/2006  z dne 31. 5. 2006: 

PE 1. september  ZAČETEK POUKA 

PO 30. oktober - 3. 
november 

JESENSKE POČITNICE 
30. oktober- dan reformacije 
1. november-dan spomina na mrtve 

PO 25. december - 2. januar 

NOVOLETNE POČITNICE 
25. december- božič 
26. dan samostojnosti in enotnosti 
1. in 2. januar- novo leto 

ČE 8. februar Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

PE 9. februar - 10. februar INFORMATIVNI DAN 

PO 19. februar - 23. februar ZIMSKE POČITNICE 

ČET 1. februar - 28. februar zimski izpitni rok 

PO 9. april Velikonočni ponedeljek 

PE 27. april - 2. maj 
PRVOMAJSKE POČITNICE 
27. april- dan upora proti okupatorju 
1. in 2. maj- praznik dela 

ČE 17. maj 
ocenjevalna konferenca za zaključni letnik in seznanitev dijakov z 
uspehom 

PE 18. maj ZAKLJUČEK POUKA za zaključne letnike in razdelitev spričeval 

PO 21. - 23. maj organizirane priprave na SM in PM obvezna za dijake 

ČE 24. maj dopolnilni izpit za zaključne letnike 

ČE 24. maj izpiti za zaključne letnike poklicnega izobraževanja 

PO 4. junij- 15. julij spomladanski izpitni rok 

PE 22. junij ZAKLJUČEK POUKA za ostale letnike in razdelitev spričeval 

PO 25. junij Dan državnosti 

ČE 28. junij izpiti za ostale letnike 

ČE 16. avgust- 31. avgust jesenski izpitni rok 

Razporeditev pouka, počitnic, OIV, IV, roditeljskih sestankov in roki za opravljanje izpitov bodo  
objavljeni v prvi (septembrski) številki Novice GFML in na spletnih straneh ter so sestavni del letnega 
delovnega načrta šole za šolsko leto 2006/07. 
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6. STROKOVNI AKTIVI 

Strokovni aktivi so organizirani v naslednje skupine: 

Strokovni aktiv: Člani 

Bale Norma 
Beznec 
Anka 

Bigec Tanja 
Fijavž 
Lilijana 

Fras Brigita Jakelj Cilka 

Kos Ulčar 
Lidija 

Kosič 
Liljana 

Miholič 
Liana 

Nedeljko 
Rižnar 
Mojca 

Puconja 
Miran 

Ramšak 
Suzana 

slovenistov in 
tujih jezikov 

Štuhec 
Irena 

Tivadar 
Klaudija 

Vogrinec 
Martina 

   

Čirič Jasna Čuš Franci 
Ferčak 
Sonja 

Jakelj 
Jernej 

Kos Ulčar 
Lidija 

Obal 
Danilo 

družboslovcev 
Pihlar 
Simona 

Puconja 
Miran 

Rauter 
Suzana 

Slavic 
Borut 

Trajbarič 
Lopert 
Tanja 

Vogrinec 
Martina 

Babič Mira 
Godec 
Mateja 

Horvat 
Natalija 

Meznarič 
Branko 

Meznarič 
Marija 

Rauter 
Repija 
Irena naravoslovcev 

Šimonka 
Anita 

Ülen Simon 
Uršič 
Darinka 

Vrhovski 
Vesna 

Žuman 
Nina 

 

športne vzgoje 
Kos 
Andrej 

Ficko Tone 
Krstič 
Svetlana 

Peterka 
Niko 

Vrbnjak 
Saša 

Samo 
Rauter 

Erjavc 
Karolina 

Fras 
Bernarda 

Kos Andrej 
Krstič 
Svetlana 

Rozmarič 
Poštrak 
Tatjana 

Slavic 
Borut programa 

predšolske 
vzgoje 

Špilak 
Barbara 

Tivadar 
Andrej 

Trajbarič 
Lopert 
Tanja 

Vogrinec 
Martina 

Vrhovski 
Vesna 

 

EO 
Martina 
Domajnko 

sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v EO 

6.1. NALOGE STROKOVNIH ORGANOV 

6.1.1. Učiteljski zbor 
Učiteljski zbor bo na svojih rednih in po potrebi izrednih konferencah: 

– obravnaval in odločal o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,  

– dajal mnenje o letnem delovnem načrtu,  
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– spremljal izvajanje letnega delovnega načrta, 

– predlagal uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,  

– odločal o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,  

– dajal mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,  

– dajal pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,  

– odločal o vzgojnih ukrepih in  

– opravljal druge naloge v skladu z zakonom. 

6.1.2. Oddelčni učiteljski zbori 
Oddelčni učiteljski zbori morajo na svojih rednih in po potrebi izrednih sestankih: 

– sprotno, pred ocenjevalnimi obdobji in po potrebi med, obravnavati vzgojno-izobraževalno 
problematiko v oddelku, 

– oblikovati program za delo z nadarjenimi dijaki, 

– oblikovati program za delo dijaki, ki težje napredujejo, 

– odločati o vzgojnih ukrepih ter 

– opravljati druge naloge v skladu z zakonom. 

6.1.3. Razredniki oddelkov 
Razredniki morajo: 

– voditi in organizirati delo oddelčnega učiteljskega zbora, 

– analizirati vzgojne in učne rezultate oddelka, 

– skrbeti za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih dijakov, 

– sodelovati s starši in šolsko svetovalno službo, 

– odločati o vzgojnih ukrepih ter 

– opravljati druge naloge v skladu z zakonom. 

6.1.4. Strokovni aktivi šole 
Strokovne aktive šole vodijo vodje strokovnih aktivov, ki so člani kolegija ravnatelja. Kolegij 
ravnatelja se sestaja tedensko in obravnava: 

– strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, 

– pripravlja strokovna izhodišča strokovnim organom šole povezana z vzgojno-izobraževalnim 
delom, 

– in pripravlja poslovni in finačni načrt šole in 

– druge strokovne naloge v skladu z zakonom. 

Strokovni aktivi morajo na svojih rednih in po potrebi izrednih sestankih: 

– obravnavati problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 

– usklajevati merila za ocenjevanje in izdelati analizo ocenjevanja, 

– dajati učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

– obravnavati pripombe staršev in dijakov ter 

– opravljati druge strokovne naloge v skladu z zakonom, določene z letnim delovnim načrtom in 
sklepi kolegija ravnatelja. 
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7. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Vključena so tista strokovna izobraževanja, ki so bila znana ob začetku šolskega leta. 

7.1. STROKOVNI AKTIV SLOVENISTOV IN TUJIH JEZIKOV 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Tanja Bigec Slovenščina na maturi 2007 Ljubljana 
november 
2006 

Klaudija Tivadar Slovenščina na maturi 2007 Ljubljana 
november 
2006 

Miran Puconja Slovenščina na maturi 2007 Ljubljana 
november 
2006 

Irena Štuhec Slovenščina na maturi 2007 Ljubljana 
november 
2006 

Mojca Rižnar 
Nedeljko 

Slovenščina na maturi 2007 Ljubljana 
november 
2006 

Cilka Jakelj Slovenščina na maturi 2007 Ljubljana 
november 
2006 

Tanja Bigec Slovenščina na poklicni maturi 2007 Ljubljana 
december 
2006 

Klaudija Tivadar Slovenščina na poklicni maturi 2007 Ljubljana 
december 
2006 

Liljana Kosič Angleščina na maturi 2007 Ljubljana  

Mojca Rižnar 
Nedeljko 

Angleščina na maturi 2007 Ljubljana  

Liana Miholič Angleščina na maturi 2007 Ljubljana  

Suzana Ramšak Zborovanje SDUNJ Olimje 
13.-
14.10.2006 

Suzana Ramšak Književnost na maturi – nemščina Zreče 
december 
2006 

Irena Štuhec Slavistični kongres Zagreb 5.-7.10.2006 

 
Študijske skupine za slovenščino, angleščino in 
nemščino 

 3- 4 srečanja 

Martina Vogrinec Nemščina na poklicni maturi 2007 Ljubljana februar 2007 

Liljana Kosič Nemščina na poklicni maturi 2007 Ljubljana februar 2007 
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Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Klaudija Tivadar Nemščina na poklicni maturi 2007 Ljubljana februar 2007 

Martina Vogrinec Nemščina na maturi 2007 Ljubljana  

7.2. STROKOVNI AKTIV DRUŽBOSLOVJA 

Ime in 
priimek 

Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Franc Čuš Vodne učne poti Slovenije Maribor 
Med 10.4. in 25.4.07 
(2 dni) 

Franc Čuš Študijska skupina-geografija Maribor 3- 4 srečanja 

Jasna Čirič 
Metode aktivnega poučevanja 
psihologije I 

Radovljica 22.-23. 10. 06 (2 dni) 

Jasna Čirič Poklicna orientacija v srednji šoli Radovljica 
Med 31.5-2.6.07 (24 
ur) 

Jasna Čirič Študijska skupina- psihologija 
Ljubljana/Murska 
Sobota  

4 srečanja 

Jasna Čirič 
Študijska skupina za predšolsko vzgojo- 
psihologija 

Ljubljana/ Ajdovščina 3- 4 srečanja 

Borut Slavic Program iz klaviature in računalnika Maribor 1.2.-31.3.07 (24 ur) 

7.3. STROKOVNI AKTIV NARAVOSLOVJA 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Dušan Vaupotič Delo s podatki Ljubljana 
februar/april 
2007 

Nina Žuman 
Zavod za podjetniško izobraževanje 
mladih Junior Achievement - Young 
Enterprise Seminar JAMP 

Piran 
21. - 23. 
september 
2006 

Mateja Godec 

(aktivna udeležba z 
referatom) 

Mednarodna konferenca o argumentaciji, 
retoriki, debati in pedagogiki 
podeljevanja moči, z naslovom Misliti in 
govoriti boljši svet 

Koper 
24. – 26. 11. 
2006 

Mateja Godec Kemija skozi okolje Nazarje 
24.5.-
26.5.2006 

Nina Žuman, Mateja Godec 
Študijske skupine za kemijo in okoljsko 
vzgojo 

Maribor 
Skozi vso 
šolsko leto 
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Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Nina Žuman, Mateja Godec, 
Vesna Vrhovski, Marija 
Meznarič  

Seminarji v okvirju partnerstva fakultet in 
šol  

Ljubljana 
Skozi vso 
šolsko leto 

Nina Žuman, Mateja Godec, 
Irena Rauter Repija, Vesna 
Vrhovski, Marija Meznarič, 
Simon Ulen 

Delovna srečanja za EO – naravoslovni 
predmeti 

Ljubljana 
Skozi vso 
šolsko leto 

 

Irena Rauter Repija 
Srečanje študijskih skupin za matematiko 

Murska 
Sobota 

Skozi vso 
šolsko leto 

Irena Rauter Repija 
Sestanki E-razvojne skupine za 
matematiko 

Ljubljana 
Skozi vso 
šolsko leto 

Vesna Vrhovski, Marija 
Meznarič, Nina Žuman 

Srečanje profesorjev naravoslovja v SŠ 
(DZS) 

Maribor 26.9.2006 

Vesna Vrhovski, Marija 
Meznarič 

Seminar za učitelje o sladkorni bolezni Ljubljana 30.9.2006 

Vesna Vrhovski 
Uporaba IKT pri pouku biologije v OŠ in 
SŠ 

? Po dogovoru 

Vesna Vrhovski 
Seminar iz računalništva -oblikovanje 
spletne strani;   

Ljutomer Po dogovoru 

Vesna Vrhovski, Marija 
Meznarič 

Študijske skupine za biologijo Maribor 
Skozi vso 
šolsko leto 

Darinka Uršič, Simon Ülen Občni zbor DMFA 
Gozd 
Martuljek 

10.-11.11.2006 

Darinka Uršič, Simon Ülen 
Stalno strokovno spopolnjevanje oddelek 
za fiziko FMF UL 

Ljubljana 20.10.-20.1. 

Darinka Uršič, Simon Ülen Študijske skupine za fiziko Maribor 
Skozi vso 
šolsko leto 

7.4. STROKOVNI AKTIV ŠPORTNE VZGOJE 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Andrej Kos, Saša Vrbnjak 

Tone Ficko 
Posvet športnih pedagogov Pomurja G.Radgona 25.8.2006 

Andrej Kos, Saša Vrbnjak 

Tone Ficko 
Posvet športnih pedagogov Slovenije M.Sobota 9-11.11.2006 

Andrej Kos, Saša Vrbnjak 

Tone Ficko 
Strokovni seminarji ? V letu 2007 
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Andrej Kos Študijska skupina   

7.5. STROKOVNI AKTIV PREDŠOLSKE VZGOJE 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

Tanja Trajbarič-
Lopert 

Razumevanje likovne umetnosti Ljubljana 
20.10.2006 – 
12.11.2006 

Barbara Špilak Zborovska šola 
Rogaška 
Slatina 

13.10. – 
14.10.2006 

Barbara Špilak Ples in glasba v vrtcu Zreče 22.2. – 23.2.2006 

Tatjana Rozmarič-
Poštrak 

Zborovska šola 
Rogaška 
Slatina 

13.10. – 
14.10.2006 

Tatjana Rozmarič-
Poštrak 

Ples in glasba v vrtcu Zreče 22.2. – 23.2.2006 

Andrej Kos Ples in glasba v vrtcu Zreče 22.2. – 23.2.2006 

Bernarda Fras Srečanje ravnateljev vrtcev Portorož oktober 

Bernarda Fras Izvedbeni kurikulum Ljubljana  

Martina Babič Razvoj in učenje predšolskega otroka Ljubljana 
15.9.2006 – 
30.6.2007 

Martina Babič 
Partnerstvo s starši za vzgojo in izobraževanje 
otrok 

Ljubljana 
19.10. – 
21.10.2006 

26.1. – 28.1.2007 

Martina Babič 
Oblikovanje spodbudnega fizičnega in 
socialnega okolja za učenje 

Ljubljana 
23.11. – 
25.11.2006 

15.2. – 17.2.2007 

Martina Babič 
Zagotavljanje možnosti izbire in oblikovanje 
občutka odgovornosti pri otrocih 

Ljubljana  
21.11. – 
22.11.2006 

Manuela Copot Razvoj in učenje predšolskega otroka Ljubljana 
15.9.2006 – 
30.6.2007 

Manuela Copot 
Partnerstvo s starši za vzgojo in izobraževanje 
otrok 

Ljubljana 
19.10. – 
21.10.2006 

26.1. – 28.1.2007 

Manuela Copot 
Oblikovanje spodbudnega fizičnega in 
socialnega okolja za učenje 

Ljubljana 
23.11. – 
25.11.2006 

15.2. – 17.2.2007 

Manuela Copot 
Zagotavljanje možnosti izbire in oblikovanje 
občutka odgovornosti pri otrocih 

Ljubljana  
21.11. – 
22.11.2006 
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8. ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREHRANA DIJAKOV 

8.1. ZAVAROVANJE UČENCEV 

Nezgodno zavarovanje dijakov je prostovoljno in ga lahko izberejo glede na ponudbo zavarovalnic. 
Ponudbe zavarovalnic posreduje razrednik. 

8.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Zdravniški pregledi so po zakonu obvezni za 1. in 3.letnike in so uvrščeni v LDN gimnazije. 

Izbrana zdravnica za šolo s strani Zdravstvenega doma Ljutomer je dr.Cesarec Sunčica, specialist 
šolske medicine. Omarice s prvo pomočjo se nahajajo v tajništvu, vajalnici in športnem kabinetu. 

8.3. ŠOLSKA PREHRANA 

Šolska prehrana je organizirana na obeh lokacijah šole. V prostorih gimnazije je ponudnik Hotel 
Jeruzalem. Cena malice 690,00 SIT. 

V prostorih OŠ Cvetko Golar pa je ponudnik OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Cena malice je 650,00 
SIT, mlečne malice pa 250,00 SIT.  

Dijaki imajo možnost uveljavljanja regresa v višini 190,00 SIT, za obe ne mlečni malici. V ta namen 
je potrebno vložiti pisno vlogo v svetovalno službo ga. Martini Domajnko. 
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9. UČBENIŠKI SKLAD 

Dijaki in dijakinje si lahko izposodijo komplet učbenikov za posamezen letnik in program, razen 
delovnih zvezkov in učbenikov za slovenski jezik, tuje jezike (AN, NE). 

Uporabnina učbenikov iz učbeniškega sklada je 1/3 zneska vrednosti od maloprodajnih cen. 

Seznam učbenikov iz učbeniškega sklada: 

1. Brodnik V.: ZGODOVINA 1. Učbenik za 1. letnik gimnazij 
2. Bukovec, Glažar: NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE 
3. Bukovec, Leban: 2O ali O2. Zbirka nalog 
4. Hribar M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA 
5. Stušek et al.: BIOLOGIJA 1. Celica. 
6. Podobnik, Devetak: BIOLOGIJA. Raznolikost živih bitij. 
7. Lokar, Wechtersbach: INFORMATIKA. Učbenik. 
8. Kavka et al.: OD ROVAŠA DO ENAČB 
9. Berzelak: ZGODOVINA 1. Učb. za tehniške in druge strok. šole 
10. Hill et al.: KEMIJA 2000 
11. Kompare A. et al.: PSIHOLOGIJA. Spoznanja in dileme 
12. Kavka: OD PIRAMID DO KAOSA 
13. Barle A.: SOCIOLOGIJA. Gradivo za srednje šole. 
14. Berzelak S.: ZGODOVINA 2. Učb. za tehn. in druge strok. šol 
15. Stušek: BIOLOGIJA ČLOVEKA. Učb. za 3. letnik gimnazij. 
16. Hribar et al.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV 
17. Barle: UVOD V SOCIOLOGIJO. Učbenik. 
18. Korošak: BIOLOGIJA ČLOVEKA 
19. Tarman: BIOLOGIJA. Ekologija. 
20. Bukovec, Brenčič: KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1 
21. Klemenčič, Lipovšek: GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE 

22. Cvin, Studen: ZGODOVINA 3  

23. Cunder: GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE 

24. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA 

25. Kavka: LINEA 

26. Kurbus: GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA 

27. Kavka: PLANUM 

28. Kavka: SPATIUM 
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10. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Delo svetovalne službe v srednji šoli je zaradi kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih 
vprašanj interdisciplinarne narave, kar pomeni predvsem nujnost sodelovanja med vsemi udeleženci v 
izobraževanju. Za šolsko leto 2006/2007 je planiran na osnovi programskih smernic za svetovalno 
službo in po sklopih, ki jih smernice predvidevajo: 

Delo z dijaki:  

− socializacijski dnevi - 1. letniki (september 2006) 

− vpis in sprejem šolskih novincev; 

− poklicno informiranje in svetovanje (1.,2.,3.,4. letnik); 

− identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov; 

− sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami; 

− svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav; 

− splošno-razvojni preventivni programi; 

Delo z učitelji: 

− preučevanje potreb in aktivna udeležba v internem strokovnem spopolnjevanju; 

− sodelovanje na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora; 

− sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev; 

− svetovanje in dogovor z učitelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda; 

− individualne strokovne konzultacije (problemi pouka, problematika oddelka); 

Delo s starši 

− govorilne ure in individualno svetovanje staršem; 

− predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši; 

− 3. ali 4. letnik predavanje Poklicno svetovanje 

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela 

− sodelovanje pri oblikovanju LDN šole in posameznih dejavnostih; 

− spremljanje in evalvacija opravljenih nalog šole, svetovalne službe; 

− posvetovalno delo z vodstvom šole (informativni dan, uvajanje novosti...); 

Razvojno - analitične naloge 

− analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov v evropskih oddelkih; 

− spremljanje uvajanja problemskega pouka v razred; 

− prostovoljno delo dijakov; 

− sodelovanje pri šolskih projektih (Evropski oddelki, MEP, Debata pri pouku); 

Strokovno spopolnjevanje, priprava gradiv, drugo 

− seminarji (pripravljalni obisk Comenius, vodenje študijske skupine) 

− strokovni aktivi, konzultacije in svetovanje; 
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11. ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica v skladu z usmeritvijo in politiko šole in za  potrebe učnega procesa skupaj s 
profesorji sprotno izpopolnjuje knjižnično zbirko s strokovnim gradivom s področij, kjer se bo 
pokazala potreba. V skladu s finančnimi zmožnostmi šole bomo dopolnjevali tudi nekatere naslove del 
za obvezno domače branje pri slovenskem jeziku za oba programa ter leposlovje. 

V knjižnično zbirko bomo vključili tudi vse publikacije, ki bodo izšle na šoli (raziskovalne 
naloge, seminarske in maturitetne naloge, šolska glasila, drugo gradivo). 
Čas izposoje za monografije je tri tedne. Obvezno gradivo za domače branje in bralno značko je lahko 
v izposoji en do dva tedna, periodika tri dni. Možnost dva do trikratnega podaljšanja. Članarine ni. 

Knjižnica je odprta od 7. do 14. ure. 
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12. ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in opreme. Svetu staršev in 
Svetu šole predlagam prispevek v višini 10.000,00 SIT na dijaka v gimnazijskem programu in 
5.000,00 SIT za dijake predšolske vzgoje. Tako bi se moralo zbrati 6.175.000,00 SIT. 

Predlog  investicije Namen Okvirna cena 

� LCD projektor s platnom in PC-jem učilnica TJ 600.000,00 SIT 

� LCD projektor s platnom in PC-jem učilnica Slo 600.000,00 SIT 

� mesečnik GFML (9 številk in generacijska 
knjiga) 

vsem dijakom 2.500.000,00 SIT 

� štirje aparati za pitno vodo (najemnina) vsem dijakom 400.000,00 SIT 

� vse fotokopije za pouk vsem dijakom 2.000.000,00 SIT 

� prenosni mikrofoni 3 kom dejavnosti 450.000,00 SIT 

� naglavni mikrofoni 2 kom dejavnosti 300.000,00 SIT 

S K U P A J   6.850.000,00 SIT 

Starši dijaka, ki tega zneska ne zmorejo, lahko vložijo vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 
svetovalni službi. Utemeljeni pisni vlogi je potrebno priložiti soglasje za preverbo navedenih 
podatkov. 
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13. SODELOVANJE 

Šola je po tradiciji odprta za vsa sodelovanja, ki pomenijo obogatitev predmetnika in novih zanimivih 
dejavnosti za dijake. Takšna sodelovanja so opisana in navedena v dodatni ponudbi dejavnosti. Ostala 
pomembnejša sodelovanja so: 

 

1. Zavod RS za šolstvo – Evropski oddelek – koordinatorka: Martina Domajnko 

2. MŠŠ  – projekt MoFas – koordinator: Zvonko Kustec 

3. Občina Ljutomer – telovadnica – koordinator: Zvonko Kustec 

4. Zavod RS za šolstvo, enota Murska Sobota – Otroci s posebnimi potrebami – koordinatorka: 
Martina Domajnko 

5. Evropski svet in parlament – MEP – koordinatorka: Mojca Rižnar Nedeljko 

6. Urad za mladino RS – Mladinski parlament – koordinatorka: Martina Vogrinec, Liljana Kosić 

7. ZIP – Mednarodna angleška debata – koordinatorka: Liana Miholič 

8. ZIP – Mednarodna nemška debata – koordinatorka: Martina Vogrinec 

9. ZIP – Mednarodna slovenska debata – koordinatorka: Martina Domajnko 

10. DMFA – Mednarodno matematično tekmovanje – koordinatorka: Anita Šimonka 

11. RRA Sinergija – Mednarodno sodelovanje poslovnih projektov – Nina Žuman 
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14. CENIK 

Za obračunavanje stroškov šole predlagam na osnovi predkalkulacije v šolskem letu 2004/05 naslednje 
postavke: 

− urna postavka strokovnega delavca z ustrezno izobrazbo – neto 2.400,00 SIT 

− urna postavka strokovnega delavca z nepopolno izobrazbo – neto 2.000,00 SIT 

− urna postavka nekvalificiranega delavca – neto 800,00 SIT 

− urna postavka kvalificiranega delavca – neto 1.000,00 SIT 

− cena fotokopije A4 format 12,00 SIT 

− cena prekvalifikacije in poklicnega tečaja za odrasle - vzgojiteljice 230.000,00 SIT 

− cena dokvalifikacije za odrasle – vzgojiteljice 270.000,00 SIT 

− cena 30 urnega tečaja TJ – minimalno 5 udeležencev 20.000,00 SIT 

− cena 60 urnega tečaja TJ – minimalno 5 udeležencev 40.000,00 SIT 

− cena 90 urnega tečaja TJ – minimalno 5 udeležencev 60.000,00 SIT 

− cena 25 urnega računalniškega tečaja – minimalno 10 udeležencev 20.000,00 SIT 

− cena 35 urnega računalniškega tečaja – minimalno 10 udeležencev 35.000,00 SIT 

− najem splošne učilnice za eno šolsko uro – neto 2.500,00 SIT 

− najem računalniške učilnice za eno šolsko uro- neto 7.500,00 SIT 
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15. POMEMBNEJŠE NALOGE 

Poleg nalog, ki so naštete v 2. členu Zakona o gimnazijah, bomo v letošnjem letu posvetili posebno 
pozornost in veliko energije: 

1. pridobitev programa Tehnik oblikovanja 

2. projekt MoFas, 

3. projektu evropski razred, 

4. mednarodnemu sodelovanju, 

5. pridobivanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov, 

6. prostorski problematiki, 

7. novi telovadnici, 

8. pridobitev znaka za kakovost izobraževanja, 

9. izvedbi zakona o varovanju osebnih podatkov, 

10. izvedbi revizije, 

11. pridobivanju donatorskih sredstev in 

12. nadaljnji posodobitvi informacijske tehnologije. 

 

 


